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 ر                      شك      
 

      ."من لم يشكر الناس لم يشكر اهلل  : " ق ال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم        

 .رواه اإلمام عبد اهلل بن أحمد                                                      

           ق امو العظيم  بداية أحمد اهلل تعالى و أشكره شكرا عظيما يليق بم       

سنوات  جيد  تمام ىاا العم  و إرراجو ثممر   أعانني إل  و اإلجالل لو على أن

  .التحصي  الدراسي

المشرف الدثتور محياوي رحيم على قبولو    لألستاذبالشكر  ثما أتقدم        

 .(رالل ىاه الماثر   من   )اإلشراف علي  

  ثما ال يفوتني أن أشكر الدثتور زق اغ عادل على إرشاداتو و مساعدتو  لي

 .رغم انشغاالتو الكمير في إرراج ىاا العم   

 .ثما أتقدم بالشكر إلى ثافة األساتا  قسم العلوم السياسية جامعة باتنة    
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  ءدا                   إى         
 

  .إلى روح أري السابحة في عالم الخلود* 

  .الدي تقديرا و عرف انا و احتراماإلى و *                 

 الحيا   في  يق  فإلى من أتمنى أن يكون لي رير ر * 

 ."ثريم حفظو اهلل  "            

 ".أري عامر  " إلى من أتمنى أن يكون بار  رير لولدي  * 

 .إلى إروتي أداميم اهلل*

         آية و محمد و زينب و نور اليقين: حفظيم اهلل    إلى األبناء* 

 .قطر الندىو  

 . سعيدي ليلى  األستاذ الصديقة    األرت و  إلى* 

 يبخ  علي بالدعاو إلى ث  من لم  * 
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 شذجنا خطخ
 

     

 
 .مقدمة

 .اإلطار المفيوماتي و النظري لمدراسة: الفصل األول 
 .لتحميؿ المفاوضات الدولية المفيوماتياإلطار : المبحث األوؿ 
 .تعريؼ التفاوض:  المطمب األوؿ
 .ضبط بعض المفاىيـ ذات الصمة بالتفاوض: المطمب الثاني
 .اإلطار المفاىيمي لئلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريؼ اإلستراتيجية التفاوضية: لمطمب األوؿ ا
 .التفاوض ةتصنيؼ إستراتيجي: المطمب الثاني 

 .لعمميات التفاوضيةالمقاربات النظرية لتحميؿ ا:  الثالثالمبحث 
 .المباريات مقاربة:  المطمب األوؿ
 ."المباريات الثنائية المستوى " نموذج بوتناـ  :  المطمب الثاني

 .ًَيزخؼٍت انزافذ انخبرٌخً و انؼهًً انخكىًٌُ نهًهف انُىوي اإلٌزا: الفصل الثاني
 .الجذور التاريخية لمبرنامج النووي اإليراني: المبحث األوؿ 
- 1960 –نشأة و إقامة البنية األساسية ) المسألة النووية في عيد الشاه :  المطمب األوؿ

1978) . 
  . 2010 – 1984 – اإلسبلمية  المسألة النووية بعد الثورة:  المطمب الثاني 
 .صنع القرار النووي اإليراني: المبحث الثاني 
 .نماذج التحميؿ عبر المستاوياتي:  المطمب األوؿ
 .محددات صنع القرار النووي اإليراني:  المطمب الثاني
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 .أىداؼ البرنامج النووي اإليراني: المطمب الثالث 
 .ج النووي اإليرانيالبنية التحتية لمبرنام: المبحث الثالث 
 .المواقع و المنشآت النووية اإليرانية: المطمب األوؿ 
 .التقنية النووية اإليرانية :المطمب الثاني 
 .ة اإليرانيةتيساليالصواريخ الب :  المطمب الثالث
 .المواقؼ الدولية و اإلقميمية لمبرنامج النووي اإليراني: المبحث الرابع 
 .لدولية لمبرنامج النووي اإليرانيالمواقؼ ا:  المطمب األوؿ
 .المواقؼ اإلقميمية لمبرنامج النووي اإليراني:  المطمب الثاني
 – 3002 –القوى الدولية  –مسار اإلستراتيجية التفاوضية النووية اإليرانية : الفصل الثالث 

3000. 
 .مصادر القوة التفاوضية إليراف: المبحث األوؿ 
 .القوة المرتبطة بموارد الدولة: المطمب األوؿ 
  .القوة المرتبطة بالقضية المتفاوض بشأنيا:  المطمب الثاني
 .القوة المرتبطة بالسموؾ التفاوضي:  المطمب الثالث
 .إيراف و التوظيؼ الفعاؿ لمصادر القوة التفاوضية:  المطمب الرابع
  .تميجية التفاوضية في عيد الرئيس خاياإلسترات: المبحث الثاني 
  .بداية العممية التفاوضية و تفاعؿ إيراف مع تدابير بناء الثقة:  المطمب األوؿ
   .و المفاوضات النووية السياسة الداخمية في إيراف: المطمب الثاني 
العربية واألفريقية كسند لتقوية الموقؼ -إستراتيجية تفعيؿ العبلقات اإليرانية: المطمب الثالث 

 .التفاوضي
  .المتغير في إستراتيجية التفاوض في عيد الرئيس نجادالثابت و : ثالث المبحث ال

 .اإليرانيالتفاوضي صعود المحافظيف و إعادة تشكيؿ الموقؼ :  المطمب األوؿ
 (. المفوضات عمى المستوى الداخمي) مفوضات المستوى الثاني :  المطمب الثاني
 .تقوية الموقؼ التفاوضيالسياسة اإلقميمية إليراف كسند ل:  المطمب الثالث
  .اإلستراتيجية التفاوضية النووية اإليرانية سيناريوىات: المبحث الرابع 
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  .سيناريو العقوبات االقتصادية:  المطمب األوؿ
  .منشآت النووية اإليرانيةلاليجوـ العسكري عمى ا سيناريو:  المطمب الثاني
 .سيناريو التعايش مع إيراف نووية: المطمب الرابع 

 .ةــــــــــــــــــــــــــخاتم
 .المصادر و المراجع 
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 األطر الفكرية تحوالت جذرية ىامة سواء عمى مستوى الساحة الدولية بعد الحرب الباردة  ت شيد      

تغيير إضافة إلى  حيث سقطت رؤى و انبثقت بديبلتيا، و تراجعت نظريات وظيرت أخرى، و النظرية،

ت الفواعؿ غير الدولتية تؤثر في ، أو عمى مستوى الفاعميف الدولييف، حيث أضحمستويات التحميؿ

 .صياغة التفاعبلت الدولية

أو عمى مستوى القضايا المطروحة، فبرزت ظاىرة االنتشار النووي التي أصبحت تتصدر األجندة 

الخريطة النووية  الدولية، و ذلؾ لما أحدثتو التطورات التكنولوجية في مجؿ األسمحة النووية مف ازدياد

ومف ضمنيا باكستاف، التي تعتبر ، أخرىدوؿ تبلؾ التكنولوجيا النووية مف طرؼ مع امالدولية تعقيدا 

لكف مساعي دوؿ إسبلمية أخرى، وىي إيراف، في االتجاه ذاتو  .أوؿ دولة إسبلمية تمتمؾ ىذه التكنولوجيا

ي تعد إيراف أكبر دولة إسبلمية تيدد مباشرة المصالح القوى الدولية الكبرى فأصبح محؿ ريبة، حيث 

 .منطقة حيوية

القوى الدولية الغربية عمى تجريد إيراف مف طموحاتيا النووية ومنعيا مف الوصوؿ إلى  سعتلقد      

 درجة االعتماد التاـ عمى الذات في عممية التخصيب بكافة الوسائؿ بما فييا التيديد باستخداـ القوة

 .دت ىذه الدوؿ إلى التفاوض مع إيرافو لما كاف العمؿ العسكري يحمؿ مخاطر جمة ومبيـ النتائج اىت

مما جعؿ االىتماـ في الدراسات السياسية الدولية ينصب في البحث عف الكيفيات التي يمكف      

 بواسطتيا تحميؿ مسار إستراتيجية التفاوض اإليرانية تجاه الممؼ النووي خاصة  وأف إيراف 

 .متميزة بخصوصيتيا الحضارية و العقائدية
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 : ة موضوع الدراسة أىمي - 1

ستراتيجية إيراف في إدارة العممية التفاوضية ميداف دراسات و بحث  - ظؿ البرنامج النووي اإليراني وا 

  .رئيسي ضمف نطاؽ االىتمامات األكاديمية في حقؿ العبلقات الدولية

وتبيف اإليراني  ستراتجية لمممؼ النووي تتجمى أىمية ىذه الدراسة في محاولة فيـ وتوضيح األبعاد اإل -

ىذه  قدرة مدى خبلليا مف فتتضح. جوىر الحوار بيف القوى الدولية الكبرى والجميورية اإلسبلمية اإليرانية

قوة  إيراف تكوف بأف السماح وعدـ السممية األغراض عمى مقتصًرا اإليراني النووي البرنامج إبقاء في القوى 

 .نووية عسكرية

 :أسباب اختيار الموضوع  -0

 : األسباب الذاتية – أ

االىتماـ الشخصي بانتشار السبلح النووي في العالـ اإلسبلمي، خاصة وأف إيراف مثمت النموذج      

مما   يسعى إلى امتبلؾ الدورة الكاممة لمتكنولوجيا النوويةالقائد لمتيار اإلسبلمي الراديكالي الصاعد الذي 

 .الدوليةيؤدي إلى إعادة ترتيب التوازنات اإلقميمية و 

 :األسباب الموضوعية  -ب

مما الشؾ فيو أف دراسة إستراتيجية التفاوض النووية اإليرانية عمى قدر كبير مف األىمية مما      

 .يجعميا جديرة بالدراسة و البحث، بيدؼ ضبط مصادر قوة الموقؼ التفاوضي اإليراني

و لكؿ الضغوطات الدولية يجعؿ مف في ظؿ التطور الذي يشيده البرنامج النووي اإليراني وتحدي -

 .األىمية معرفة الدور الذي تريد إيراف أف تؤديو، ومدى تأثير ذلؾ عمى التوازنات اإلقميمية والدولية
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  إشكالية الدارسة -3     

إف ىدؼ العمـ عموما ىو البحث عف الحقيقة و لموصوؿ إلييا ال بد مف طرح إشكالية مستنبطة مف     

كاني معيف، بغية الوصوؿ إلى المتغيرات األساسية في اإلشكاؿ، و البحث في إستراتجية واقع زماني وم

التفاوض اإليراني تجاه الممؼ النووي ال تخرج عف ىذا اإلطار، لذلؾ قمنا بصياغة إشكالية البحث 

 :كاآلتي 

ة الكبرى ما ىي اإلستراتيجية التفاوضية المنتيجة من طرف إيران في المفاوضات مع القوى الدولي

 .؟حول برنامجيا النووي

 : الفرعية  تو تندرج تحت ىذه اإلشكالية مجموعة مف التساؤال

 ما ىو المفيوـ الذي تزودنا بو نماذج المقاربة بخصوص المفاوضات حوؿ ممؼ إيراف النووي؟ -

 .؟النووية التكنولوجيا امتبلؾ عمى اإلسبلميةلماذا تصر جميورية إيراف  -

 .قوى اإلقميمية و الدولية مف امتبلؾ إيراف القدرة النووية ؟ىو موقؼ ال ما -

 .كيؼ كاف وضع إيراف مف حيث امتبلؾ القوة؟ -

 .ما ىو تأثير السياسة المحمية عمى المفاوضات النووية ؟ -

  ا التفاوضية بما يتوافؽ  إلى أي مدى نجحت السياسية الخارجية اإليرانية في ترتيب أوراقي -

 .ة في السياؽ الدولي و اإلقميمي ؟اصمو التحوالت الح

  ما ىي سيناريوىات اإلستراتجية التفاوضية النووية اإليرانية ؟ -

 : الدراسة  فرضيات -4

 :  في محاولة لئلجابة عمى اإلشكالية المطروحة، يمكف صياغة الفرضيات التالية
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اعد حدة الحروب اإلستباقية اعتمدت إيراف عمى تماسؾ جبيتيا الداخمية لكف مع تص: الفرضية األولى

وتنامي النزعة العدائية لمسياسة الخارجية األمريكية عقب احتبلليا العراؽ، فإف إيراف تحولت نحو 

 .المساومة باالعتماد عمى األوراؽ التفاوضية اإلقميمية

 تسويؽ صورة النظاـ اإليراني في الخارج تعتبر مفتاح الحؿ أو تعظيـ األزمة:  الفرضية الثانية

 .لمطرفيف

 كاف لزاما عمينا تحديد اإلطار،الف لكؿ مشكمة حدودىا ومجاليا الخاص بيا : المشكمة حدود -5

 عمى الزماني و المكاني لموضوع البحث استجابة لمتطمباتو بيدؼ الوصوؿ إلى نتائج أكثر دقة، بناءا

 : يمي كما لمدراسة المكانير واإلطا الزماني اإلطار تحديد تـ ىذا

 – 2003إف دراسة إستراتيجية الممؼ النووي اإليراني تنحصر في فترة ما بيف  :ر الزماني اإلطا -

2010. 

ػهًٙ ح طًٕ ٓبٚطبٔنٔ  جغرافيًا، مسممٌة اجتماعيًا،" شرؽ أوسطية"إيراف دولة إف  :اإلطار المكاني  -

 الظاىرة إلى تنظر التي اإليراني النووي ممؼتحميمية لم بدراسة سنقوـو عميو  ْٕٔ انذمم انُٕٔ٘،  ّأًْ

التفاوض التي طبقت  إستراتيجيات معرفة في سبيؿ ، الخارجية و الداخمية تياتفاعبل في اإليرانية النووية

 .في إدارة أزمة الممؼ النووي اإليراني

   :المقاربة المنيجية  -6

في استقراء             تعتبر المقاربة المنيجية مف بيف الوسائؿ الذىنية التي يعتمد عمييا الباحث     

اقتضى البحث في إستراتيجية التفاوض اإليرانية . أو استنباط الظواىر المراد دراستيا المتصمة بو

 : استخداـ المناىج التالية 
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 : المنيج النظمي  -

يعتبر أىـ إفرازات الثورة السموكية المنيجية التي كشفت عف ثبلث مستويات وىي المستوى النظمي      

 .مستوى الوطني ومستوى الفردوال

 و ينظر ىذا المنيج لمظواىر الدولية عمى أنيا أجزاء تفاعؿ في إطار نظاـ أشمؿ و وجود تأثير      

و تأثر بيف ىذه الظواىر السياسية و طبيعة ىذا النظاـ، لقدرة ىذا المنيج عمى تجاوز الحدود التي  

يجاد  العبلقة التي تربط بيف مختمؼ المتغيرات التي تفصؿ بيف المستويات الثبلث سابقة الذكر، وا 

 .تتفاعؿ فيو

 : المنيج التاريخي  -

إف معظـ الدراسات األكاديمية تعتمد عمى المنيج التاريخي ألىميتو في كشؼ تطور الظاىرة عبر      

د أف الزماف والمكاف، خاصة وأف العبلقات الدولية تقوـ عمى ىدؼ التنبؤ بمستقبؿ الظاىرة الذي ال يكا

 .يتـ دوف معرفة تاريخيا

 : المنيج اإلحصائي  –

و تطبيقو في دراسة إستراتيجية التفاوض اإليراني حوؿ و ىو ترجمة الظواىر إلى دراسات كمية      

 الممؼ النووي يتجمى في معرفة عناصر قوة إيراف مف متغيرات ديمغرافية ، قدرات عسكرية 

  .و اقتصادية

 :منيج التحميل المضمون  –

 اإليراني النووي لمممؼ دراستو في يركز وىو. الذي يعني بتحميؿ الظاىرة السياسية والكشؼ عنيا     

 .التفاوض التي تبنتيا أطراؼ العممية التفاوضية إستراتيجياتعمى 
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 :التنظيم الييكمي لمدراسة  -7

وخاتمة ويتفرع عف انتظمت الدراسة في خطة ىيكمية اشتممت عمى ثبلث فصوؿ فضبل عف مقدمة      

و األطر تـ تكريسو لضبط تصور واضح فيما يتعمؽ بالمفاىيـ  فالفصل األول. كؿ فصؿ مباحث

في أدبيات  في المبحث األوؿ ضبط المفاىيـ األساسية لممفوضات الدولية، بحيث يتـ النظرية لمدراسة

وفي . الوظيفية و البنيويةالمفاوضات الدولية ، وضبط تعريؼ إجرائي لممفاوضات بما يتناسب وتحوالت 

الثاني، ضبط مفيوـ اإلستراتيجية التفاوضية وعرض تصنيفات إستراتيجيات التفاوض، و في المبحث 

 مباريات مف مقاربة  ةالمستخدمة في العممية التفاوضيالنظرية  ممقاربةالمبحث الثالث، سيتـ التعرض ل

 .إلى نموذج بوتناـ مباريات ثنائية المستوى

إلى الجذور التاريخية لمبرنامج النووي اإليراني في المبحث األوؿ التعرض  الفصل الثانيتـ في وسي     

في حيف ندرس في المبحث الثالث بنية البرنامج  صنع القرار النووي اإليراني، يتناوؿ المبحث الثانيثـ 

 .ة لمبرنامج النووي اإليرانيفحص المواقؼ الدولية و اإلقميميالنووي اإليراني، أما المبحث الرابع يتـ فيو 

التفاوض بيف  إستراتيجياتفسيتـ تكريسو الستنباط طبيعة التفاعؿ الحاصؿ بيف  الفصل الثالثأما     

قوة إيراف في إدارة العممية السعي لمتوصؿ إلى معرفة مدى قدرة و إيراف و القوى الدولية في إطار 

في المبحث مصادر القوة التفاوضية اإليرانية، و  إلىفي المبحث األوؿ مف خبلؿ التعرض . التفاوضية

حدود التغيير  يتناوؿ المبحث الثالثاإلستراتيجية التفاوضية في عيد الرئيس خاتمي، ثـ الثاني إلى 

في المبحث الرابع واالستمرار في اإلستراتيجية التفاوضية في عيد الرئيس نجاد، وبعد ذلؾ سيتـ 

 .فاوضية النووية اإليرانيةاستشراؼ مستقبؿ اإلستراتيجية الت
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 : السابقةلدراسات ا -8

 عمى تمثمت منو لجانب دراسات عدة وجدنا بو، القياـ بصدد نحف الذي البحث موضوع إطار في     

 :في الخصوص

 و فيو يعرض تاريخ البرنامج النووي اإليراني   ـ تشوبيفشاىراالنووية لممؤلؼ  إيرافكتاب طموحات  -

و دوافعو، و المفاىيـ و المعتقدات السياسية المحمية التي تدور في إيراف، كما تتطرؽ لمدبموماسية 

 .النووية اإليرانية

 دأحم.لمؤلفو د آفاؽ األزمة بيف التسوية الصعبة ومخاطر التصعيد, البرنامج النووي اإليرانيكتاب  -

 ويستعرض دوافع, يتناوؿ أبعاد األزمة المتصاعدة بشأف البرنامج النووي اإليراني . محمود إبراىيـ

وأىداؼ ىذا البرنامج ومراحؿ تطوره، كما تتطرؽ لمستقبؿ األزمة النووية اإليرانية بيف التصعيد والتسوية 

 ر العسكري التسويات أو الصفقات أو العقوبات أو الخيا سواء، وسيناريوىات تطورىا

      .عمى المستوى الدولي و اإلقميمي وانعكاسات كؿ ذلؾ استراتيجياً 
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و األطر النظرية التي  اإلحاطة ببعض المفاىيـ المفتاحيةجية التفاوضية تقتضي يدراسة اإلستراتإف     

ومف أجؿ ذالؾ . العبلقات الدولية جية التفاوضية في يتساعد عمى رسـ اإلطار الذي تقوـ عمية اإلسترات

عبارة وىي بنماذج دينامكية لتحميؿ العممية التفاوضية، حيث تـ توظيؼ نماذج المباريات، تـ االستعانة 

و اإلطار الذي قدمو عف منيج رياضي شكبلني لدراسة اتخاذ القرارات في ظؿ المفاوضات الدولية، 

ف حيث يتصور بوتناـ أ، "ت الثنائية المستوى المباريا " " Robert putnam " روبارت بوتناـ

(. المستوى الداخمي ) IIو المستوى  ،(المستوى الدولي ) Iالمستوى : المفاوضات تدار فيو عمى مستويف

جية التفاوضية التي يمجأ إلييا الزعماء السياسيوف يكطريؽ جيد لتحديد اإلسترات  النماذج ت ىذهاعتبر 

 .ي في أية مفاوضات دوليةو الدول عمى المستوى الداخمي

     لممفاوضات الدوليةسيتـ التطرؽ في المبحث األوؿ إلى اإلطار المفاىيمي  ،و مف اجؿ ذلؾ          

المقاربات يتناوؿ  ثالث، و المبحث الستراتيجية التفاوضإل اإلطار المفاىيمي  و في المبحث الثاني إلى

 .النظرية لتحميؿ المفاوضات الدولية
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 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 3".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 

3
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
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يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .1"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .2"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ
2

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 



 
 

27 

 

يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةصنيفات يبين ت: ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

يشير كوري إلى وجود عدة مصطمحات   :"   Collaborative Strategy: "جية التعاونية ياإلسترات -

مف األنشطة يساعد عمى أنيا نسؽ " جية يو تعرؼ ىذه اإلسترات. 2جية التعاونيةيتحمؿ معنى اإلسترات

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
2
فكٕس٘ ٚشٖ ثبٌ ػًهٛخ : جٛبد انزفبٔع ػذح يظطهذبد رذًم يؼُٗ اإلعزشارجٛخ انزكبيهٛخ ٛرشد ضًٍ أدثٛبد إعزشار - 

ضبٚب يٕضٕع انًٕاجٓخ ٔ انزٙ ششػٕا فٙ رذهٛهٓب ٔ يٍ صى انجذش نٓب ػٍ انذهٕل يزُٕػخ االرفبق انًشزشكخ دٕل انم

، انزغبٔو   issue – based bargainingانزغبٔو انمبئى ػهٗ لضٛخ : ًٚكٍ أٌ رشٛش إنٗ ٔادذح يٍ ْزِ انًظطهذبد 

، رغبٔو   cooprrative bargaining سثخ ، انزغبٔو انزؼبَٔٙ  –انزغبٔو سثخ   integrative bargainingانًزكبيم  

 Friedman R A , and Shapiro D L " Deeption and :أَظش .   multual gains انًكبعت انًشزشكخ 
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عمى تحقيؽ األىداؼ التي ال تتناقض بشكؿ أساسي مع أىداؼ األطراؼ األخرى، و التي تبعا لذلؾ 

 ".  يمكف التعاطي معيا إلى حد ما في سياؽ متكامؿ 

جية التعاونية حدا أدنى مف الثقة و مف االنفتاح عمى األفكار بما يسمح بتوفر يو تقتضي اإلسترات     

و تـ تحديد  . وؿ وضعية الطرؼ اآلخر، و معرفة حاجات كؿ طرؼ بدقة و التعبير عنياالمعمومة ح

جية حؿ المشكؿ        ياالعتقاد في إمكانية تبني إسترات: جية تعاونية يأربعة أسباب تدفع إلى تبني إسترات

       اقية   اح في التوصؿ حديثا لعقد اتفو النج، شريؾ في التفاوض بتغير موقفوالطرؼ الو أف يعمـ 

 .جيةيو تعتبر الثقة أىـ عامؿ مساعد عمى استخداـ ىذه اإلسترات. و وجود وسيط

و ماكرسي   Waltonيعرؼ كؿ مف والتف :   Distributive Strategy: جية التوزيعية ياإلسترات -

Mckersie  حقيؽ عبارة عف نسؽ معقد مف األنشطة المساعدة عمى ت" جية التوزيعية بأنيا ياإلسترات

أىداؼ طرؼ مف األطراؼ عندما يكوف في نزاع مع أطراؼ أخرى، و يكوف النزاع حوؿ قضية يفترض 

و ىـ في ذلؾ يسعوف إلى تحقيؽ مكاسب نسبية في  .1أف أىداؼ األطراؼ المتفاوضة بشأنيا مشتركة

ة مف و وفؽ ىذا التصور تستخدـ مجموع .(خسارة –منطؽ الربح )ظؿ مفاوضات ذات المعبة الصفرية 

 .و الترىيبو اليجومية كالتيديد * ةالدفاعي التكتيكات

يحقؽ اتفاؽ كبلىما، أو تشعر كؿ أف السموؾ التوزيعي استجابة منطقية لوضع ال يمكف  يعتبر     

ف القياـ بتصرفات أحادية الجانب         فضبل ع .2األطراؼ بوضع أفضؿ مما كانوا عميو قبؿ المساومة

 .ؼ اآلخر لمرضوخ في النياية لمطالب المنافستيدؼ إلى إرغاـ الطر 

                                                                                                                                                

multual gains bargaining : Are they mutually exclusive , Negotiation Journal , 1995  p p 243 

– 253. 
1
  - John  S ,Odell, OP,cit, p 04. 

انزكزٛكبد انٓجٕيٛخ ْٙ أخز انمًٛخ يٍ اٜخشٍٚ ، فٙ انذٍٛ انزكزٛكبد انذفبػٛخ رٓذف يُغ اٜخشٍٚ يٍ أخز انمًٛخ   -* 

 Ibid :  اَظش .يٍ األٔنٗ
2

 - Ibid  
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 Package -deal" و يصطمح عمى تسميتيا أيضا بنظاـ الصفقة : جية نظام الحزمة يإسترات -

حيث يوجد عدد مف الموضوعات في نزاع واحد، ثـ جمعيا معا لتمثيؿ جزءا ال يتجزأ مف عممية "

ية لتفادي خسارة أي طرؼ في قضايا معينة مقابؿ جيتسعى ىذه اإلسترات. التسوية النيائية عبر التفاوض

 و ذلؾ بتقديـ مجموعة مف التعويضات لمطرؼ الذي وقع عميو الغبف . تعويضو في موضوع آخر

جية إلى تحقيؽ مكاسب األفراد في يو تيدؼ ىذه اإلسترات. أو الخسارة بتقديـ لو مكاسب في جانب آخر

ىو حالة الوفاؽ الفرنسي  ،عمى سبيؿ المثاؿ" الحزمة " جية نظاـ يآف واحد، و مف استخدامات إسترات

و الذي تـ بموجب االعتراؼ بالسيادة البريطانية عمى مصر مقابؿ اعتراؼ  1904البريطاني لعاـ 

بريطانيا بسيادة فرنسا عمى المغرب، و ىو أسموب تعاممت بو الدوؿ االستعمارية في مدىا لنفوذىا عبر 

  1.ييا لبلصطداـمستعمرات في أفريقيا و تحاش

ىذا السياؽ يرى الدكتور عبد الغفار أحمد محمد أف لفض بعض النزاعات كبديؿ لموصوؿ في و      

 و يمكف إيجازىا  ،إلى حموؿ تكاممية، و حتى تخرج التسوية قوية يجب أف تتوفر فييا بعض الخصائص

 : 2فيما يمي 

شانو يقمؿ مف مخاطر اإلقصاء  أف تضـ التسوية كؿ أطراؼ النزاع المختمفة، و ىذا مف -

"Exclusionism  " في التسويات المفوضة كتسوية اتفاقيات أوسمو التي أقصت عددا مف المنظمات

 .الفمسطينية فحاربتيا

 .أف يتـ بطريقة جيدة و دقيقة خاصة ما يتعمؽ منيا بتفاصيؿ الترتيبات االنتقالية -

 .ونة المطموبةضماف التوازف بيف االلتزامات الواضحة و المر  -

 .تقديـ الحوافز لؤلطراؼ حتى تتمسؾ بالعممية االنتخابية -
                                                

1
داس ْٕيّ نهطجبػخ  انجضائش، ، انجضء انضبنش،  فط انُشاػبث فً انفكز و انًًبرست انغزبٍتػجذ انغفبس ادًذ يذًذ ،  - 

 .65 ، ص 2004، غش ٔ انزٕصٚٔ انُش
2
 .73 -72، ص ص انًشجغ  َفغّ - 
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 .أف تستيدؼ التسوية حؿ النزاع -

ـز بيا تتضمف وضع مبادئ يمت حققيالتعامؿ مع القضايا األساسية في النزاع إلحداث عممية تحوؿ  -

ء سياسيا ييدؼ إلى عقد ، و أف تييأ التسوية فضاكافة األطراؼ كالمساواة، العدالة، الديمقراطية

 .مفاوضات الحقة تواكب التغييرات التي تطرأ و ما يمييا مف مطالب لخمؽ سبلـ مستداـ

 .التفاوض وفقا لسموك المفاوضين ةجييتصنيف إسترات يبين( :  3) الشكل رقم 

 

 

 

 

 

  .إعداد الباحثة :المصدر                                            

 

جيات التفاوض وفؽ لؤلىـ يتصنؼ إسترات : فقا لمنيجي التفاوضالتفاوض و  جيةيتراتتصنيف إس -2

اقتصرت . و استراتيجيات منيج الصراع جيات منيج المصمحة المشتركة يمناىج التفاوض إلى إسترات

الباحثة عمى إستراتجيات منيج الصراع حيث إف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ التفاوض أثناء أزمة الممؼ 

 .ووي ال تخرج عف كونيا عبلقة قائمة عمى الصراع بيف أطراؼ التفاوضالن

 تبنييـ ليا جيات الصراع في مفاوضتيـ و يجميع مف يمارس استرات:  منيج الصراع إستراتيجية -

 أنيـ في ممارستيـ لمتفاوض بمنيج  ،و اعتمادىـ عمييا تكوف ممارسة سرية، عبلوة عمى ذلؾ

                                                
  إعزشارٛجٛخ انزكبيم ٔ إعزشارٛجٛخ رطٕٚش انزؼبٌٔ انذبنٙ  ٔإعزشارٛجٛخ رؼًٛك : اعزشارٛجٛبد يُٓج انًظهذخ انًشزشكخ

انؼاللخ انمبئًخ ، إعزشارٛجٛخ رٕعٛغ َطبق انزؼبٌٔ ثًذِ إنٗ يجبالد جذٚذح 
 

 . 

 خفبوظٍت دٍت انٍاإلسخزاح

 اإلسخزاحدٍت انهدىيٍت 

دٍت ٍاإلسخزاح

 انخؼبوٍَت 

دٍت ٍاإلسخزاح

 انذفبػٍت 

دٍت ٍاإلسخزاح

 انخىسٌؼٍت 

دٍت َظبو ٍإسخزاح

 انحشيت 
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 .في تعميؽ المصالح المشتركةالصراع يعمنوف أنيـ يرغبوف 

جيات يو مف بيف إسترات. درجة كبيرة عمى الخداع و التمويو جيات منيج الصراع بيو تعتمد إسترات    

 :منيج الصراع ىي 

اآلخر اليب استنزاؼ وقت و جيد الطرؼ جية عمى أسيتعتمد ىذه اإلسترات: (اإلنياك)إستراتيجية  -

عنصر غير ميـ  أىدافو التفاوضية، فعندما يكوف عامؿ الوقتفيوظؼ المفاوض عنصر الوقت بتحقيؽ 

فترات  إطالةأطراؼ التفاوض يمكف استخدامو كورقة تفاوضية يتـ مف خبلليا و غير ضاغط ألحد 

و إثارة االىتماـ  –دوف أف تصؿ المفاوضات إلى نتائج محددة  –التفاوض لتغطي أطوؿ وقت ممكف 

 . التي ال قيمة ليا لمطرؼ اآلخربعناصر القضية التفاوضية الشكمية 

         و كذلؾ يمكف توظيؼ عنصر الوقت إلجياد موارد الطرؼ اآلخر و استنزاؼ جيده و طاقتو      

و مالو مف خبلؿ إثارة العقبات القانونية و الشكمية، بحيث تصور مف المسائؿ الثانوية عمى أنيا أولويات 

 .1ال يمكف التنازؿ عنيا أو التقميؿ منيا

جية عمى فحص و تشخيص و تحديد أىـ نقاط يتقوـ ىذه اإلسترات : (التفتيت)إستراتيجية التشتيت  -

 الضعؼ و القوة في فريؽ التفاوض الذي أوفده الطرؼ اآلخر لمتفاوض و تحديد انتماءاتيـ و عقائدىـ 

قات ذات و مستواىـ العممي و الفني و الطبقي، و كؿ ما مف شأنو أف يصبغيـ إلى شرائح و طب

 .خصائص محددة مقدما

و بناء عمى ىذه الخصائص يتـ رسـ سياسة ماكرة لتفتيت وحدة و تكامؿ فريؽ التفاوض لمطرؼ      

 .2اآلخر، و القضاء عمى إتبلفو ليصبح فريؽ تدبو المعارضة بيف أعضائو، فتتشتت جيودىـ 

                                                
1
 76- 75، ص ص انًشجغ انغبثك انزكشانذػجبَٙ ،   رشكٙ ثٍ َبٚف - 
2
 .86-85، ص  ص 1996نًٛبيخ نهطجغ ٔ انُشش يؤعغخ ا انشٚبع،، انخفبوض فً ححمٍك انًًكٍعٛف انغٛف ،  - 
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حالة تعرض لضغط تفاوضي  جيات الدفاع المنظـ فييجية التشتيت ضمف إستراتيو تقع إسترات    

 .عنيؼ أو مبادرة تفاوضية مفاجئة

جية عمى حشد كافة اإلمكانيات التي تكفؿ السيطرة يتقوـ ىذه اإلسترات: إستراتيجية إحكام السيطرة  -

جية تنطمؽ يأف ىذه اإلسترات" التامة عمى جمسات التفاوض و في ىذا الصدد يرى األستاذ السيؼ سيؼ 

بكافة جمساتو و جوالتو ما ىو إال عبارة عف معركة صعبة  و مباراة قوية تنافسية مف مبدأ أف التفاوض 

يستخدـ كؿ طرؼ قدراتو المفظية و مياراتو المغوية و مقدراتو الكبلمية لكي يكسب و يسيطر عمى 

جمسات التفاوض، فالشخص الذي يحكـ السيطرة الكاممة عمى جوالت التفاوض مف وجية نظر ىذه 

 .1"ىو الذي يستطيع في الغالب الفوز بأكبر عدد  ممكف مف األىداؼاإلستراتجية 

جية تجيز كؿ اإلمكانيات و الوسائؿ التي تضمف عمى األقؿ الحد األدنى يو لذلؾ فإف ىذه اإلسترات     

مف الييمنة التامة عمى مجرى المفاوضات و مف بيف اإلمكانيات التي تكفؿ السيطرة الكاممة عمى 

 2:ىي جمسات التفاوض 

القدرة عمى التنويع و التشكيؿ و التعديؿ و التبديؿ لممبادرات التفاوضية التي يتـ طرحيا عمى مائدة  -

المفاوضات حتى نتمكف مف رسـ خطة التفاوض و إجبار الطرؼ اآلخر السير وفقيا، و الذي يسيؿ 

 . ـ وضعو لوعمينا السيطرة عميو فييا، بشرط أف ال يعرؼ الطرؼ اآلخر معرفة دقيقة بما ت

قدرة الحركة السريعة و االستجابة الفورية و االستعداد الدائـ لمتفاوض فور قياـ الطرؼ اآلخر بإبداء  -

رغبتو في ذلؾ لتفويت الفرصة عميو في أخذ زماـ المبادرة و السيطرة عمى عممية التفاوض منذ البداية 

و تكوف حركتو في إطار الذي تـ الحرص عمى إبقاء الطرؼ اآلخر في مركز تابع  -حتى النياية

 .وضعو ليحيطو

                                                
1
  -87- 86، ص ص  َفغّانًشجغ  - 
2
 80غبثك، ص انًشجغ انرشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ، - - 
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جية بتدمير الطرؼ اآلخر مف الداخؿ باستخداـ طرؽ يتقوـ ىذه اإلسترات: جية التدمير الذاتي يإسترات -

 .و أساليب مختمفة كبث روح الفرقة بيف أعضاء الفريؽ المفاوض المقابؿ

        تفاوض، أىداؼ و أماؿ و تطمعات جية عمى أف لكؿ طرؼ مف أطراؼ اليو تبنى ىذه اإلسترات     

و ىي جميعا تواجييا عقبات و صعاب، و كمما كانت ىذه العقبات شديدة كمما ازداد يأس ىذا الطرؼ 

 : ميف ىما يو إحساسو في استحالة الوصوؿ إلييا، و ىنا عميو أف يختار بيف بد

 .ارىا اليدؼ النيائيصرؼ النظر عف ىذه الطموحات و ارتضاء ما يمكف تحقيقيا و اعتب -

                  . البحث عف وسائؿ أخرى غير مرئية جديدة تمكنو مف تحقيؽ ىذه األىداؼ في المستقبؿ -

            ميف يتـ معرفة سموؾ الطرؼ اآلخر، و ىو إما اليأس مف تحقيؽ ىذه األىداؼ يو وفقا ليذيف البد

 1.حقؽ لمطرؼ ىو خسارة لمطرؼ اآلخرأو اإلصرار عمى تحقيقيا، و يعتبر المكسب الم

.استراتيجيات منيج الصراع يبين: (  2) الشكل رقم 

 
 .إعداد الطالبة: المصدر                                                                 

  
                                                

1
 .80، ص انًشجغ َفغّ - 

 

دٍبث يُهح ٍاسخزاح

 انصزاع 

دٍت ٍإسخزاح

 اإلَهبن 

دٍت ٍإسخزاح

 إحكبو انسٍطزة 

دٍت ٍإسخزاح

 انخشخٍج 
دٍت ٍإسخزاح

 انخذيٍز انذاحً 
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ىذا الفصؿ مف أف فيـ و تحميؿ مختمؼ أبعاد البرنامج النووي اإليراني، يتطمب منظورا شامبل  يبدأ    

في التعامؿ مع ىذا البرنامج، يرصد طبيعة الطموحات النووية و مضموف نشاطاتيا التي اتسمت بيا 

يسية مف الممؼ النووي كؿ مرحمة مف مراحؿ تطوره ، وصوال إلى تحميؿ مختمؼ مواقؼ األطراؼ الرئ

 يدرسالمبحث الثاني  الجذور التاريخية لمبرنامج النووي اإليراني و يتناوؿالمبحث األوؿ فإف . اإليراني

 .المبحث الثالث البنية التحتية لمبرنامج النووي اإليراني، في حيف يتناوؿ صنع القرار النووي اإليراني
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 .النووي اإليراني الجذور التاريخية لمبرنامج: المبحث األول 

 . (0791-  1960–نشأة و إقامة البنية األساسية ) المسألة النووية في عيد الشاه : المطمب األول 

عيد العبلقة الحميمة مع الواليات المتحدة في يعود التاريخ النووي اإليراني إلى عقد الخمسينات، أي      

شاه إيراف محمد رضا بيموي منظمة الطاقة النووية و بمساعدة أمريكية أنشأ  1960ففي عاـ . األمريكية 

بجامعة طيراف و تحت  ألحؽعندما  1967اإليرانية، و مركز طيراف لمبحوث النووية ، الذي بدأ العمؿ عاـ 

و بمجرد أف بدأ المركز بحوثو النووية مف جامعة طيراف أىدت . إشراؼ منظمة الطاقة النووية اإليرانية 

و كاف ليذا المفاعؿ ميكاواط ألغراض البحث  5بقدرة  مريكية المركز مفاعبل صغيراالواليات المتحدة األ

 .               غراـ مف البموتونيوـ سنويا مف وقوده النووي المستيمؾ 600التدريبي القدرة عمى إنتاج 

حيف امتنع الشاه  1973اإليرانية و األمريكية بعد حرب أكتوبر عاـ  اإلستراتيجيةو لقد تطورت العبلقة      

و تمكنت إيراف مف ضخ . مف أف يدخؿ لعبة استعماؿ البتروؿ كأداة ضغط عمى الواليات المتحدة األمريكية

و ليذا كانت             . بتروليا إلى األسواؽ العالمية و بكميات كبيرة سدت االحتياج المطموب في وقتو

مج النووي اإليراني السممي بحجة حاجة إيراف إلى طاقة الواليات المتحدة األمريكية تشجع عمى تطوير البرنا

 . 1أخرى غير الطاقة النفطية لسد احتياجاتو مف الطاقة الكيربائية 

عمى صعيد آخر، اىتـ نظاـ الشاه بالمشاركة في التفاعبلت الدولية المعنية بمنع انتشار النووي حيث     

ـ و 1968جويمية / سمحة النووية في األوؿ مف يوليو وقعت إيراف عمى معاىدة لحد مف إنتاج و تجربة األ

 .2ـ 1970مارس  5أصبح التوقيع نافذا في 

 15وقعت إيراف أيضا عمى اتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية لمطاقة الذرية، و دخمت حيز التنفيذ في 

 . 1974مايو 
                                                

1
داس انؼهٕو األكبدًٚٛخ انطجؼخ  ثٛشٔد،، انسٍبست انُىوٌت انذونٍت و أثزهب ػهى يُطمت انشزق األوسػْٛضى غبنت انُبْٙ ،  - 

  .282، ص  2005األٔنٗ ، 
2
 .283، ص َفغّانًشجغ  - 
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إيراف الشاممة  رؤية الشاه لتعزيز قدراتوريا في و مف جانب أخر كاف االىتماـ بالطاقة النووية جزءا مح    

قاـ الشاه بتنفيذ سياسة ضخمة لبناء قدراتو  حيث ،ت، ال سيما في المجاالت العسكريةفي كافة المجاال

تضاعؼ خبلليا اإلنفاؽ العسكري اإليراني بنسبة  1980 – 1970ؽ خطة عشرية لمفترة العسكرية ، وف

 .1978مميار دوالر عاـ  10.6إلى  1969مميار دوالر  1.8في المائة، مف  580

 20و في ىذا السياؽ كاف الشاه يدرؾ أف طموحات إيراف النووية، التي تتضمف السعي لبناء حوالي     

كانت الواليات المتحدة األمريكية مف أولى ، فمحطة لمطاقة النووية ، تتطمب التعاوف مع العديد مف الدوؿ

دىا لمتعاوف مع إيراف في المجاالت النووية ، فأبـر الجانباف اتفاقا مبدئيا الدوؿ الغربية التي أعربت عف استعدا

التزمت الواليات المتحدة بموجبو بتزويد إيراف بمفاعميف نووييف لمطاقة و وقود مف اليورانيوـ  1974في يونيو 

كي ىنري إلى اتفاقية موسعة  وقعيا وزير الخارجية األمري 1975ثـ توصؿ الجانباف في عاـ . المخصب

مفاعبلت نووية مف  8كيسنجر و وزير المالية اإليرانية ىوشانج أنصاري، تنص عمى قياـ إيراف بشراء 

 .  1بميوف دوالر 6.4الواليات المتحدة ، تقدر قيمتيا بحوالي 

 Massachusetts Institute ofتوقيع معاىدة مع معيد ماسيوشست التكنولوجي بقاـ الشاه كما     

Technology   ؿ مفاعؿ بوشير عند االنتياء و فني إيراني إلدارة و تشغيس ميند 800األمريكي لتدريب

، تنفذىما شركة فراـ تـ ة الفرنسية لبناء مفاعميف نووييفمع الحكوم 1974كما تعاقد الشاه عاـ  و،من

Framatome  نوويا و كذلؾ و قع الشاه عقداف مع الصيف لبناء مفاعبلف . ميكاواط  950قدر كبل منيا

 قرب نير كاروف، إال أف مفاعبلت األربعة لـ ترى   Darkhovinفي منطقة داركوفف 

        .قياـ الثورة اإليرانية نتيجة

                                                
1
يشكض ، انمبْشح   انبزَبيح انُىوي اإلٌزاًَ أفبق األسيت بٍٍ انخسىٌت انصؼبت و يخبغز انخصؼٍذ أدًذ إثشاْٛى يذًٕد ، - 

 .33، ص 2005انذساعبد اإلعزشارٛجٛخ ٔ انغٛبعٛخ ،
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و في إطار الحصوؿ عمى المعمومة النووية اتجو الشاه نحو اليند و أيضا نحو فرنسا حيث و قع      

و ىذا يعتبر تحدي . اإلنتاج النووي في اسفيافعقد معيا تـ عمى إثره فتح مركز لمدراسة و التدريب و 

إيراني لمواليات المتحدة األمريكية يؤدي إلى استغناء عف الخبرة األمريكية النووية فأرسمت أمريكا في 

لمتفاوض  Sydney Soberممثؿ وزارة الحكومة األمريكية في وزارة سدني سوبر  1977أكتوبر عاـ 

إليراني، حيث تـ التوصؿ إلى توقيع عمى شراء ثمانية مفاعبلت مع الشاه بخصوص البرنامج النووي ا

لكف العقد لـ يرى النور و صادرت الواليات المتحدة األمريكية مبمغ ثماني .  1978جويمية  10في 

و تشير الدراسات . بعد نجاح الثورة اإليرانيةمميارات كجزء مف سعر المفاعبلت التي تـ التعاقد عمييا 

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحثاه كاف مفاعؿ انو مع سقوط الش

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 
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تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 1".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .2"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض
                                                

1
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
2
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
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ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .1"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988



 
 

47 

 

يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005



 
 

49 

 

 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

يشير كوري إلى وجود عدة مصطمحات   :"   Collaborative Strategy: "جية التعاونية ياإلسترات -

 مف األنشطة يساعد عمى أنيا نسؽ " جية يو تعرؼ ىذه اإلسترات. 2جية التعاونيةيتحمؿ معنى اإلسترات

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
2
فكٕس٘ ٚشٖ ثبٌ ػًهٛخ : جٛبد انزفبٔع ػذح يظطهذبد رذًم يؼُٗ اإلعزشارجٛخ انزكبيهٛخ ٛرشد ضًٍ أدثٛبد إعزشار - 

ضبٚب يٕضٕع انًٕاجٓخ ٔ انزٙ ششػٕا فٙ رذهٛهٓب ٔ يٍ صى انجذش نٓب ػٍ انذهٕل يزُٕػخ االرفبق انًشزشكخ دٕل انم

، انزغبٔو   issue – based bargainingانزغبٔو انمبئى ػهٗ لضٛخ : ًٚكٍ أٌ رشٛش إنٗ ٔادذح يٍ ْزِ انًظطهذبد 

، رغبٔو   cooprrative bargaining سثخ ، انزغبٔو انزؼبَٔٙ  –انزغبٔو سثخ   integrative bargainingانًزكبيم  

 Friedman R A , and Shapiro D L " Deeption and :أَظش .   multual gains انًكبعت انًشزشكخ 
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 :مواقع المفاعالت و المراكز النووية اإليرانية 

 
 :المصدر

http://www.nti.org/e_research/profiles_pdfs/Iran/iran_nuclear_sites.pdf 

                                                                                                                                                

multual gains bargaining : Are they mutually exclusive , Negotiation Journal , 1995  p p 243 

– 253. 

http://www.nti.org/e_research/profiles_pdfs/Iran/iran_nuclear_sites.pdf
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 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 3".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 

3
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
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          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .1"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .2"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  
                                                

1
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ
2

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988



 
 

61 

 

يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
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و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 3".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .4"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 

3
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
4
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ
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و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .1"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
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و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 3".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .4"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 

3
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
4
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ
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و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .1"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 



 
 

85 

 

يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
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و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 3".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .4"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 

3
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
4
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ
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و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .1"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 



 
 

99 

 

 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

 

 

 

 

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
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حيث  يعالج ىذا الفصؿ مسار إستراتيجية التفاوض اإليراني حوؿ برنامجيا النووي عبر محطتيف    

ثـ استشراؼ تبدأ المحطة األولى في أواخر عيدة الرئيس خاتمي، أما ثانية في عيد الرئيس نجاد، 

 :ع مباحث عميو انتظمت الدراسة في أربمستقبؿ إستراتيجية التفاوضية النووية، 

 .مصادر القوة التفاوضية إليراف: المبحث األوؿ 

  .جية التفاوضية في عيد الرئيس خاتميياإلسترات: المبحث الثاني 

  .المتغير في إستراتيجية التفاوض في عيد الرئيس نجادالثابت و : المبحث الثالث 

 .نيةاإلستراتيجية التفاوضية النووية اإليرا سيناريوىات: المبحث الرابع 
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 .مصادر القوة التفاوضية إليران: المبحث األول 

 .القوة المرتبطة بالموارد الكمية لمدولة:  المطمب األول

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث     

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 3".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 

3
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
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          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .1"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .2"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  
                                                

1
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ
2

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

يشير كوري إلى وجود عدة مصطمحات   :"   Collaborative Strategy: "جية التعاونية ياإلسترات -

 -مف األنشطة يساعد عمى أنيا نسؽ " جية يو تعرؼ ىذه اإلسترات. 2جية التعاونيةيتحمؿ معنى اإلسترات

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
2
فكٕس٘ ٚشٖ ثبٌ ػًهٛخ : جٛبد انزفبٔع ػذح يظطهذبد رذًم يؼُٗ اإلعزشارجٛخ انزكبيهٛخ ٛرشد ضًٍ أدثٛبد إعزشار - 

ضبٚب يٕضٕع انًٕاجٓخ ٔ انزٙ ششػٕا فٙ رذهٛهٓب ٔ يٍ صى انجذش نٓب ػٍ انذهٕل يزُٕػخ االرفبق انًشزشكخ دٕل انم

، انزغبٔو   issue – based bargainingانزغبٔو انمبئى ػهٗ لضٛخ : ًٚكٍ أٌ رشٛش إنٗ ٔادذح يٍ ْزِ انًظطهذبد 



 
 

121 

 

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 3".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 
                                                                                                                                                

، رغبٔو   cooprrative bargaining سثخ ، انزغبٔو انزؼبَٔٙ  –انزغبٔو سثخ   integrative bargainingانًزكبيم  

 Friedman R A , and Shapiro D L " Deeption and :أَظش .   multual gains انًكبعت انًشزشكخ 

multual gains bargaining : Are they mutually exclusive , Negotiation Journal , 1995  p p 243 

– 253. 

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 

3
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
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يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .1"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .2"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ
2

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

يشير كوري إلى وجود عدة مصطمحات   :"   Collaborative Strategy: "جية التعاونية ياإلسترات -

 مف األنشطة يساعد عمى أنيا نسؽ " جية يو تعرؼ ىذه اإلسترات. 2جية التعاونيةيتحمؿ معنى اإلسترات

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
2
فكٕس٘ ٚشٖ ثبٌ ػًهٛخ : جٛبد انزفبٔع ػذح يظطهذبد رذًم يؼُٗ اإلعزشارجٛخ انزكبيهٛخ ٛرشد ضًٍ أدثٛبد إعزشار - 

ضبٚب يٕضٕع انًٕاجٓخ ٔ انزٙ ششػٕا فٙ رذهٛهٓب ٔ يٍ صى انجذش نٓب ػٍ انذهٕل يزُٕػخ االرفبق انًشزشكخ دٕل انم

، انزغبٔو   issue – based bargainingانزغبٔو انمبئى ػهٗ لضٛخ : ًٚكٍ أٌ رشٛش إنٗ ٔادذح يٍ ْزِ انًظطهذبد 

، رغبٔو   cooprrative bargaining سثخ ، انزغبٔو انزؼبَٔٙ  –انزغبٔو سثخ   integrative bargainingانًزكبيم  

 Friedman R A , and Shapiro D L " Deeption and :أَظش .   multual gains انًكبعت انًشزشكخ 
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multual gains bargaining : Are they mutually exclusive , Negotiation Journal , 1995  p p 243 

– 253. 
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  .التفاوض في عيد الرئيس نجاد إستراتيجيةالمتغير في و  الثابت:  المبحث الثالث

  .اإليرانيالتفاوضي صعود المحافظين و إعادة تشكيل الموقف :  المطمب األول

إف صعود أحمدي نجاد إلى سدة الحكـ أدخؿ جميورية إيراف اإلسبلمية عيدا جديدا مفتوحا عمى      

بمعنى آخر توحيد التركيبة السياسية . كؿ االحتماالت باعتبار تجمع كؿ السمطات بيد التيار المحافظ

ف ية إزاء القرارات و المواقؼ بدال مف أف يظير اإليرانيوف منقسموف بيف تياريالداخمية اإليران

حيث استطاع التوفيؽ بيف مختمؼ العصب المتصارعة، ال سيما  1،اإلصبلحييف في مقابؿ المحافظيف

أصبحت  حيث .كما حقؽ االنسجاـ مع المرشد. التشريعية و التنفيذية ،بيف السمطات الثبلث القضائية

و تدخبلت المرشد األعمى في اتجاه اليميف منو األمر الذي حافظ عمى بيئة السمطة اإليرانية مف  تنازالت

إف : " و قد صرح المرشد الخامنئي مؤكدا  2.جية، و عمى إيديولوجية الدولة اإليرانية مف جية ثانية

فعت معنويات و عبلقاتيا الوطيدة بيف الرئيس نجاد و الشعب ر  شعارات الحكومة الجديدة و خططيا

في وقت دقيؽ لمغاية بالنسبة  وكاف وصولكما  .3"العامة و مؤلت قموب اإليرانييف باألمؿ و التفاؤؿ

لى إقد انتيت بالتوصؿ  2005دوؿ األوروبية الثبلث، حيث كانت الجولة ماي  –لممفاوضات اإليرانية 

 . مية في ضوء اتفاؽ باريساتفاؽ يقضي بػاف تقدـ الدوؿ األوروبية الثبلث بإعداد مقترحات تفصي

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

                                                
1
 .133 -132ضٛبء يجٛذ انًٕعٕ٘، انًشجغ انغبثك انزكش، ص ص  - 
2

 ، يجهخ يخزبساد إٚشاَٛخ ،لبْشح،"انغٛبعخ اإلٚشاَٛخ ٔ انًهف انُٕٔ٘ فٙ ػٓذ أدًذ َجبد "أدًذ إثشاْٛى،يذًٕد  - 

 .2010 -3-12: تـ تصفح الموقع .   2005،أٔد61نؼذدا 6يجهذ
 http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/C2RN111.HTMانًٕلغ 

3
، يؤعغخ كبسَٛغٙ نغالو انذٔنٙ رؤٌت لبئذ انثىرة اإلساليٍت اإلٌزاٍَت: فً فهى االيبو انخبيُئًكشٚى عجذثٕس،  - 

 . 16، ص 2008
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 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 3".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .4"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 

3
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
4
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ



 
 

137 

 

و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .1"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

 .(المفوضات عمى المستوى الداخمي ) مفوضات المستوى الثاني :  المطمب الثاني

عبلمية داخؿ إيراف بأف برنامج إيراف كاف ىناؾ اتفاؽ بيف القوى السياسية و األكاديمية و اإل      

و ىذا ما يعرؼ بالمستوى الثاني، الذي . النووي يندرج بالكامؿ في إطار المعاىدات و المواثيؽ الدولية

يعني بو بوتناـ تمؾ المناقشات المنفصمة التي تجري ضمف كؿ مف مكونات أحد المتفاوضيف عمى 

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
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ة الحوافز كاف محصمة لمتفاعبلت الداخمية بيف القوى و مف الواضح أف الرد اإليراني عمى رزم. ىحد

فتتجاذب صنع السياسات . إزاء أزمة الممؼ النووي اإليراني اية اإليرانية التي تباينت مطالبيالسياس

الداخمية في إيراف بيف قوى اإلصبلح و تيار المحافظيف، فاألولى تحوي اتجاىيف، االتجاه األوؿ يمثؿ 

يؤكد أحقية إيراف في امتبلؾ التكنولوجيا النووية لؤلغراض السممية، كما يؤكد  روحانيوف مبارزا، الذي

تقمص مف العداء  إستراتيجيةو يدعو ىذا الفريؽ إلى اتخاذ . عمى سبلمة البرنامج النووي اإليراني

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 
                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 
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  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 1".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .2"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

                                                
1
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
2
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
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التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .1"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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جية مجموعة مف يتتضمف ىذه اإلسترات:  How and whereجيات كيف و أين يإسترات -ب

رفة المفاوض و خبرتو بالعديد و مع. كتيكات لتحقيؽ التفاوض الفعاؿو عدة مداخؿ و ت ،جياتياإلسترات

و تتمثؿ ىذه . جيات يزيد مف فرصتو في تحقيؽ النجاح في العممية التفاوضيةيمف ىذه اإلسترات

 :جيات في األتي ياإلسترات

و فييا يحاوؿ " نحف أصدقاء " جية يو شعار ىذه اإلسترات :جية المشاركة في العمل يإسترات -

األخرى بطريقة مباشرة، و لكي تنجح المشاركة البد مف توافر المفاوض الحصوؿ عمى تعاوف األطراؼ 

حد أدنى مف السياسات العميا المشتركة لكؿ األطراؼ الذيف يكوف فييـ اتحاد أو تحالؼ يمتزموف فيو 

 .1بمعاونة كؿ منيـ اآلخر الذي بحاجة إلى المعونة

 you and " حممني و أحممؾ أ" جية يشعار ىذه اإلسترات :  Associationجية المساىمة يإسترات -

me kid   " طراؼ التفاوض تنازال لخصمو و تستخدـ ىذه عندما يقدـ أحد أ "و مرة عميؾ مرة لؾ " أو

 .2الذي يرى فيو فرصة إلدخالو سوؽ جديدة أو الحصوؿ عمى مكاسب مستقبمية

 . "طوة خطوة االتفاؽ خ" ىو جية التدرج يشعار إسترات:  Step by stepجية خطو خطوة يإسترات -

جية يقوـ المفاوض بتجزئة القضية إلى عدة أجزاء، بحيث يناقش كؿ جزء عمى يو في ظؿ ىذه اإلسترات

 .و ىكذاة  ثـ ينتقؿ إلى الجزء الذي يميو، حد

أو انعداـ عدـ معرفة األطراؼ لبعضيـ البعض إنيا تفيد في حالة "  Nierenberg" و يقوؿ       

 .3ي التعامؿ المحدودالثقة بينيـ، أو خبرتيـ ف

                                                
1
 .275، ص انًشجغ َفغّ - 
2
 .46، ص  انزكش غبثكانًشجغ  ان ،دغٍ ٔجّٛ يذًذ - 

3
 - Brian J. Dietmeyer , Rob kaplan , strategic negotiation , A Break through 4- step 

process for effective business Negotiation , 2004 , p 25. 
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يصمح ىذا التكتيؾ في " نقسـ البمد نصفيف " شعارىا "  Midway: جية منتصف الطريق يإسترات -

معالجة القضايا التفاوضية التي يتباعد فييا موقع كؿ طرؼ عف اآلخر إلى حد كبير مع رغبة كؿ 

 1.طرؼ في التوصؿ إلى اتفاؽ و تعظيـ المكاسب المشتركة لجميع األطراؼ

 .التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة  و مكان  إستراتيجيةيبين تصنيفات : ( 0رقم : )الشكل  

 

 

 

 

 

 

                                                  

 .من إعداد الباحثة :المصدر

 : التفاوض وفقا لسموك المفاوضينة جييتصنيف إسترات -2

جية عندما يكوف موقؼ أحد يتستخدـ ىذه اإلسترات :   Offensive Strategyجية اليجومية  ياإلسترات

و الذي يعكس تشدده أو إصراره عمى حدوده المثالية لمحصوؿ  طراؼ ىجومي منذ بداية المفاوضاتاأل

أو الحد مف احتماالت تقديـ تنازالت جية إلى تعظيـ المزايا، يو تيدؼ ىذه اإلسترات ،عمى أفضؿ المزايا

 .رد االعتبار لمطرؼ اآلخر أو إلى

                                                
1
 .278، ص ػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ، يشجغ عبثك - 

 التفاوض  متى ؟ كيف و أين ة يجيإسترات

 جية متى يإسترات           جية كيف و أين ؟ يإسترات

 كسب
 الوقت 

فزض  انًفبخأة 

أيز 

 انىالغ 

االَسحبة 

 انظبهزي 
انًساابهًت  انًشبركت                

تعتبػػػػػػػػػػػر 
مقولػػػػػػػػػػػة 
اإلسػػػػػػترا
تجيػػػػػػػػػػػػػػة 

Strate

gy  مػػػػػف
بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف 
المقػػػػػػػػػوال

ت 
األساسػػػػػ

التػػي  يػػة
حظيػػػػػت 
 باىتمػػػػػاـ
ر الكثيػػػػػػػػػ

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
البػػػػػػػػاحثي

و .ف

االَسحبة        انخذرج 

 انهبدئ 

انكز 

و 

 انفز 

يُخصف 

 انطزٌك 
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جية يتطمب التمسؾ بالحدود لممفاوض مع الضغط المستمر لئلجبار يإف تطبيؽ ىذه اإلسترات     

 .أو عدـ التفاوض أيضا استعماؿ التيديد بالمقاطعة كما تتطمب. الطرؼ اآلخر عمى قبوليا

 :  1جية فيما يمييو تتمخص أىـ مظاىر ىذه اإلسترات

 .التفاوضية موقؼ ىجومي مف بداية الجمسة -

 .سموؾ شبو عدواني مف الطرؼ الذي يستخدميا -

 .التمميح بالقوة و التيديد بالمقاطعة -

 . عدـ التراجع بسيولة أو بسرعة -

 تنطوي عمى قياـ المفاوض بالدفاع عف موقفو  : Defensive Strategyجية الدفاعية ياإلسترات -

ؿ حجـ التنازالت المطموب جية إلى تقمييإلستراتكما تيدؼ ىذه ا. أو عف حدوده و أوضاعو التفاوضية

أو إلى  ،أو إنقاذ ما يمكف إنقاذه ،جانب اآلخرالأو الرغبة في الحصوؿ عمى تنازالت مف  تقديميا،

 .تصحيح األوضاع و المحافظة عمى استمرار العبلقة بيف األطراؼ المتفاوضة

 :جية ما يمي يتو مف بيف الظروؼ التي تدفع المفاوض إلى تبني ىذه اإلسترا

 .عندما يكوف المفاوض في موقؼ ضعيؼ -

 .في حالة المواجية اليجومية مف الطرؼ اآلخر -

  .السياسة اإلقميمية إليران كسند لتقوية الموقف التفاوضي: المطمب الثالث

ة الشرؽ األوسط في محاولة تقوـ ىذه السياسة عمى بناء التحالفات و تنسيؽ المواقؼ في منطق     

 : لتدعيـ موقؼ المفاوض اإليراني، و نتناوؿ أىـ عناصر ىذه السياسة عمى النحو التالي 

  :التحالف مع سوريا  -0

                                                
1
 280ص ، انًشجغ َفغّ - 
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، حيف وقفت سوريا إلى جانب إيراف 1980يرجع تاريخ عبلقة التعاوف بيف سوريا و إيراف إلى عاـ     

و السبب الرئيسي . بلقة لتصبح تحالفا استراتيجيا بيف الدولتيففي حربيا مع العراؽ، ثـ تطورت ىذه الع

لكسر حاجز العزلة الدولية  اليذا التحالؼ ىو أف كبل الطرفييف في حاجة لآلخر، فإيراف بحاجة لسوري

 .لتحميل المفاوضات الدوليةاإلطار المفيوماتي : األول  المبحث

  .قبؿ الدخوؿ في أي دراسة عممية البد مف ضبط المفاىيـ و المنطمقات األساسية ليذه الدراسة     

 .فدراسة المفاىيـ خطوة أساسية و عممية في تأسيس إدراؾ متبادؿ و فيـ مشترؾ لمموضوع قيد الدراسة

 التفاوض  تعريف:  المطمب األول 

و يعرؼ   .يات السياسية و العبلقات الدوليةشيوعا في أدب لمصطمحاتالتفاوض مف أكثر ا إف    

عممية بيف متنازعيف أو أكثر مف أجؿ التوصؿ إلى " التفاوض عمى انو   Robert Bondروبرت بوند

        اؽ اتفاؽ أو صفقة، بحيث يسعى كؿ طرؼ لمحصوؿ عمى أقصى حد مف المنافع في ىذا االتف

أنو تباحث مف طرؼ : " في تعريفو لمتفاوض عمى   M . Pedlerو يقوؿ مايؾ بدلر .1" أو الصفقة 

  .2"آخر بيدؼ التراضي أو االتفاؽ 

تبادؿ الرأي بيف دولتيف متنازعتيف بقصد :" و يعرؼ الدكتور عمي صادؽ أبو ىيؼ التفاوض بأنو     

            آلراء شفاىة أو في مذكرات ، و يكوف تبادؿ ااإلى تسوية لمنزاع القائـ بينيم الوصوؿ

 دخؿ فني كتعيف الحدود بيف دولتيفأو بالطريقتيف معا و إذا كاف النزاع مما يحتاج حمو لتمكتوبة، 

                                                

1- - Robert bond ,Negotiating tactics and ternique for software and Hi-teck agreements. 

Thorogood limited ,London,1988.p16 

2- M.Pedler ,negotiation skills , Jornal of Europen Industrial Tranning , Vol 1.p.T.N°=4, 

N°5, 1977.P18. 
2
Ibid.P18. 
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  متجاورتيف، ألفت الدولتاف لجنة فنية مختمطة مف مندوبيف عف كؿ منيما تتولى دراسة موضوع النزاع 

 1".المفاوضيف األصمييف و وضع تقرير يسترشد 

          التفاوض باالستناد عمى المميزات التي يتحمى بيا المفاوض بأنو .poole    S.P و يعرؼ بوؿ 

     المفاوض الجيد ىو ذلؾ الذي يمتمؾ سرعة البدييية، لكف مع ذلؾ فيو يتميز بصبر غير محدود" 

يؼ يراوغ دوف أف يكوف كاذبا، يعرؼ و يعرؼ كيؼ يكوف متواضعا و حازما في آف واحد، يعرؼ ك

 .2"كيؼ يجعؿ الشركاء يأتمنوف بو دوف أف يبادليـ الشيء ذاتو 

و إذا كاف تعريؼ روبرت بوند قد أشار إلى العممية التفاوضية عمى أنيا عممية توزيعية فقط       

فاوضية و المزايا فتعريفو يبقى ناقصا، في حيف التعاريؼ سابقة الذكر ركزت عمى مكونات العممية الت

    .           الفردية التي يجب أف يتحمى بيا المفاوض دوف التطرؽ إلى التفاوض كعممية شاممة و متكاممة 

و ىكذا تصطبغ التعاريؼ المقدمة بشأف التفاوض، بحسب اختصاص و مرجعية كؿ باحث و ىو      

 .ما أفضى  إلى تبايف طريقة مقاربتيـ ليذا المفيوـ

 William Markبالتعريؼ الذي قدمو الباحث األمريكي ولياـ مارؾ حبيب  األخذيتـ و س     

Habeeb   بفضؿ تمكنو مف تممس جوىر العممية التفاوضية بؿ جوىر الظاىرة السياسية المتمثمة في

وجود قضية التفاوضية، كاألطراؼ المتفاوضة، ف شموؿ تعريفو لباقي عناصر العممية القوة، ناىيؾ ع

تقتضي عممية التفاوض بذؿ مجيدات مف قبؿ : " و يذىب ولياـ  مارؾ حبيب عمى أنو . محؿ تفاوض

ويعود . انطبلقا مف مواقؼ أولية متعارضة. الفاعميف بغرض الحصوؿ عمى نتيجة جيدة ومقبولة ليـ

                                                
1
 .730، ص 1960، داس انًؼبسف ، اإلعكُذسٚخ ،  انمبَىٌ انذونً انؼبوػهٙ طبدق أثٕ ْٛف ،  - 
2
يؤعغخ ثبرُخ،  ، ٔ اإلَغبَٛخ يجهخ انؼهٕو االجزًبػٛخ، "دٔس ػبيم انضمخ فٙ انًفبٔضبد انذٔنٛخ  "ػجذ هللا سالذ٘،  - 

 . 105، ص2008، دٚغًجش 19، انؼذدعشاس نهطجبػخ انظُبػٛخ

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
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التوصؿ ألية صيغة اتفاقية إلى استخداـ القوة طالما أف تغيير أحد األطراؼ أو كمييما الفضؿ في 

 .1"لموقفو خبلؿ التفاوض إنما يعود إلى سموكيات الطرؼ اآلخر 

  

                                                
1

 - William Mark Habeeb, Power and tactics in international negotiation: how weak 

nations bargain with strong nations, Baltimore and London : the john Hopkins University 

Press,1988, p 12. 

http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?q=+inauthor:%22William+Mark+Habeeb%22
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
http://books.google.fr/books?id=K_aOAAAAMAAJ&q=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&dq=WILLIAM+MARK+HABEEB+n&cd=3
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 : و بناءا عمى ىذه التعاريؼ المستعرضة تجدر اإلشارة أف التفاوض يتضمف ثبلثة جوانب رئيسية ىي   

           رد الفعؿ و عمى التأثير و التأثر وـ الموقؼ التفاوضي عمى الفعؿ و يق :لموقف التفاوضي ا - 0

يستخدـ فيو كؿ طرؼ قدراتو ومياراتو، باإلضافة إلى التعرؼ عمى الفترة التاريخية التي مرت بيا  و

 . القضية و مدى تعقد الموقؼ وغموضو

 :  1و يتضمف الموقؼ التفاوضي مجموعة مف العناصر ىي كاألتي     

و ىذا يستدعي أف يكوف ىناؾ ترابط عمى المستوى كمي لعناصر القضية المتفاوض :  الترابط -

 .بشأنيا

يجب أف يتركب الموقؼ التفاوضي مف جزيئات وعناصر ينقسـ إلييا و يسيؿ تناوليا في :  التركيب –

 . في إطارىا الكميإطارىا الجزئي و كما يسيؿ تناوليا 

وىو خمو الموقؼ التفاوضي مف الغموض و لبس مما يسيؿ التعرؼ عميو :  ييزإمكانية التعرف والتم –

 .وتمييزه 

و ٌمصذ به انًكبٌ اندغزافً انذي حشًهه انمعٍت ػُذ انخفبوض ػهٍهب : االحسبع انًكبًَ و انشيبًَ  –

 .واإلغبر انخبرٌخً انذي ٌخى انخفبوض فٍه

ف العوامؿ و يتشكؿ مف العديد مف األبعاد                تتفاعؿ داخؿ الموقؼ التفاوضي مجموعة م:  التعقيد –

 .و الجوانب، التي يجب اإللماـ بيا جميعا حتى يتسنى التعامؿ مع ىذا الموقؼ ببراعة و نجاح

يجب أف يحيط الموقؼ التفاوضي ضبلؿ مف الشؾ والغموض النسبي الذي يدفع :  الغموض –

طريؽ جمع كافة البيانات والمعمومات التي تكفؿ توضيح المفاوض إلى التقميؿ دائرة عدـ التأكد عف 

 . الموقؼ، خاصة وأف شؾ يرتبط دائما بنوايا و دوافع والمعتقدات المفاوض اآلخر

                                                
1
 :طٍ ، دسٔط فٙ ػهى انزفبٔع ، انًٕلغ ٔاشُ –يؼٓذ اإليبو  انشٛشاص٘  انذٔنٙ نهذساعبد   - 

 . http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm  2010 - 2 – 13رى رظفذّ ٕٚو . 
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يتـ التفاوض في العادة بيف طرفيف، وقد يتسع نطاقو ليشمؿ أكثر مف طرفيف  :  أطراف التفاوض  -3

 . متفاوضةنظرا لتشابؾ المصالح وتعارضيا بيف األطراؼ ال

و مف ىنا، فاف أطراؼ التفاوض يمكف تقسيميا أيضا إلى أطراؼ مباشرة، و ىي األطراؼ التي      

تجمس فعبل إلى مائدة المفاوضات وتباشر عممية التفاوض، و إلى أطراؼ غير مباشرة و ىي األطراؼ 

يدة بعممية التفاوض       المصمحة أو التي ليا عبلقة قريبة أو بعالتي تشكؿ القوى الضاغطة العتبارات 

 1.يمكف أف تؤثر عمى سير المفاوضات ونتائجياو 

         تحديد القضية وجعميا محؿ اىتماـ مختمؼ األطراؼ بضبط مجاليا  : القضية التفاوضية  -2

و حجميا مع تقديـ إيضاحات حوؿ طبيعة العمؿ المطموب القياـ بو وتقديـ دليؿ مقنع باف التعامؿ مع 

 . ضية سوؼ يحقؽ مكاسب جميع األطراؼ، ال سيما إذا كانت القضية ذات امتدادات عالميةىذه الق

و غالبا ما يقدـ الطرؼ المبادر بطرح و تحديد . طرح القضية مف قبؿ طرؼ أو أكثرو قد ت       

 يذكر أف. عمى سبيؿ المثاؿ مفاوضات األمـ المتحدة حوؿ طبقة األوزوف. قضية أدلة عممية أو نظريات

كاستخداـ مفيوـ التكمفة الزائدة . تحديد القضية قد يتضمف طرح مقاربة مختمفة جذريا لمتعاوف الدولي

المستخدـ في إطار سيولة البيئة العالمية أو الدعوة إلى إنشاء صندوؽ دعـ شراء المقاح في مجاؿ 

 .الصحة

لتي عمى أساسيا يتـ تحديد يقوـ المفاوض عمى تحديد أىدافو منذ البداية، و ا :اليدف التفاوضي  -4

 . جيات التفاوضيو إسترات البدائؿ 

 

 

                                                
1
سعبنخ يمذيخ نالعزكًبل ،  يهبراث انخفبوض و دورهب فً يىاخهت األسيبث األيٍُترشكٙ ثٍ َبٚف  انذػجبَٙ ،  - 

 .61، ص  2009/ ْــــ 1430َٕٛخ ، جبيؼخ َبٚف انؼشثٛخ نهؼهٕو األيُٛخ ،يزطهجبد دسجخ انًبجغزٛش ػهٕ و لبَ
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 :ضبط بعض المفاىيم ذات الصمة بالتفاوض :  المطمب الثاني

جية كونيا مقاربة لمظاىرة مف منظور شامؿ تدير الفعؿ يتعتبر التقنية جزء مف اإلسترات:  التقنيات-0

صمة النيائية بدال مف المزايا التي قد تحصؿ تتطمع إلى المح المنطؽ و في مدة معينة ومحددة، بنفس

 .و تحدد التقنيات الكيفية التي يتعامؿ بيا المفاوض مع الموضوع. عمييا مف مواقؼ ظرفية خاصة

ىي مباريات ظرفية يستغؿ فييا المفاوض و . يجيةىي إجراءات خاصة تكمؿ اإلسترات: التكتيكات  -3

حينما تكوف األىداؼ قريبة يجري استخداميا  التي تعتريو، والفرص المتاحة أو الظرفية لتجاوز العقبات 

  1.و ال حاجة إلى وضع تقسيـ إضافي لمعممية التفاوضيةنسبيا 

 أساليب تستخدـ في حاالت محددة"  :عمى أنيا التكتيكات نادر أبوشيخة  يعرؼ اإلطارىذا في        

ني جميعا بإيجاد الظروؼ التي يؤدي فييا بالرغـ مف تنوع التكتيكات فإنيا تع. لتحقيؽ بعض المكاسب

 ما تكوف إلى وجية نظر المفاوض      التفاعؿ الشخصي بيف المفاوضيف إلى اتفاؽ عمى الشروط أقرب

 2.تحقؽ عمى األقؿ أدنى ىدؼ لو، أو تحقؽ عدـ شعور الطرؼ اآلخر بالغضبو 

مستقمة يحاوؿ األطراؼ  ىي بند مف بنود جدوؿ األعماؿ، أو ىي مشكمة: "ISSUE:  القضية -2 

 ".التحادث بشأنيا والتي تعتبر جزءا مف احتياجاتيـ، و مطالبيـ أو عروضيـ

  ىي نياية التفاعؿ في االتفاؽ، و حساب مقدار الربح : " OUTCOMEالمحصمة  :  المحصمة -4

 و يمكف أف تكوف المحصمة تحوؿ القيمة مف طرؼ إلى. و الخسارة لكؿ طرؼ أو لمجموع األطراؼ

 .3آخر و يمكف أف تكوف حؿ مشترؾ لمقضية و مف ثـ تحقيؽ مكاسب مشتركة

   Best Alternative To a Negotiated Agreement (BATNA): البديل األفضل -5
                                                

1
 . 105ص ،انًشجغ انغبثك ،ػجذ هللا سالذ٘ - 
2
 .25، ص2008، ًغٛشح نهُشش ٔ انزٕصٚغ ٔ انطجبػخداس ان األسدٌ، ، ، أصىل انخفبوضأثٕشٛخخ َبدس  - 

3
    John  S ,Odell, » International Negotiation Creating Data” on International Negotiation 

Strategies Alternatives    and Outcomes, 20 April 2001, P02 . . 2010 – 2 -12: رى رظفذّ ٕٚو 

 .www.netamericas.org/Researchpapers/Documents/Odell/Odell3.doc, p 13 انًٕلغ 
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يشير البديؿ األفضؿ في المفوضات إلى أفضؿ مسار يمكف أف يسمكو طرؼ مف األطراؼ في      

ؿ كؿ طرؼ في المفاوضات عمى أمؿ التوصؿ إلى اتفاؽ فيدخ. المحدثات التي وصمت إلى نفؽ مسدود

و يمكف أف يتغير بديؿ األفضؿ . جيد مقارنة بما يحققو في كؿ حاؿ لـ يدخؿ في عممية التفاوض

 .1لمطرؼ عبر الوقت و يمكف أف تقاس قيمتو مف حيث المبدأ بشكؿ مستمر عمى مدار المفاوضات

تساومية عمى أنيا اتصاؿ ضمني أو مباشر، تيدؼ يمكف تعريؼ العممية ال .Bargain: المساومة 

ويتـ . وتتضمف بنود ممموسة وأخرى غير ممموسة. لموصوؿ إلى اتفاؽ بخصوص تبادؿ يكتسي قيمة ما

التقييـ بواسطة أحد الطرفيف أو كمييما وال يشترط اإلفصاح في المساومة، فأحيانا يصؿ محتوى 

 .اسطة تبادؿ الكبلـ الموضوع باألفعاؿ أكثر مف أف يتـ إيصالو بو 

وتتسـ عممية التساوـ بحضور مشاركيف أو أكثر، وأحيانا يكوف ىناؾ وسطاء بحيث تكوف مشاركتيـ     

كما  تقتضي عممية التساوـ وجود قضية أو أكثر لموصوؿ إلى اتفاؽ . حيادية ويستفيدوف في المحصمة

في العممية التفاوضية بسبب  مناسب بغية فض النزاع ولكف في حاؿ حصؿ اختبلؼ بيف المشاركيف

االىتمامات المختمفة التي يولييا المشاركوف ليذه المسائؿ، تؤدي ىذه النزاعات إلى حصوؿ العممية 

وتمثؿ النتيجة . التساومية، مف حيث أنيا تباعد بيف مواقؼ األطراؼ فيما يخص ما يرغبوف في تحصيمو

رفيف، والتي تقع ضمف نطاؽ العممية التساومية النيائية المتفؽ بشأنيا نقطة تقاطع بيف موقفي الط

 .2المشار إلييا

  

                                                
1
 -  Ibid , p 10. 

2
رخظض ، سعبنخ يمذيخ نُٛم شٓبدح انًبجغزٛش ،  اندشائزٌت –شزاكت األوروبٍت ، يفبوظبث انػجذ هللا  سالذ٘   - 

 .17، ص 2004/ 2003لغى انؼهٕو انغٛبعٛخ ، ػاللبد انذٔنٛخ، جبيؼخ ثبرُخ، كهٛخ انذمٕق، 
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 .اإلطار المفاىيمي لإلستراتيجية التفاوضية: المبحث الثاني 

 .تعريف اإلستراتيجية التفاوضية :المطمب األول 

مف بيف المفاىيـ الكثيرة التي وقؼ عندىا الكثير مف الباحثيف "  Strategy" تعتبر اإلستراتيجية     

و ىي كمصطمح تعود إلى التعبير اإلغريقي  . يستكشفوف أبعادىا و يسمطوف الضوء عمى ماىيتيا

، و قصد "تعميمات عسكرية لمقادة " الذي أورده اإلغريقي أوليسند في كتابو  startegos استراتجيوس 

باستخداـ القوة  العمـ و الفف الخاصاف: " بو فف القائد و في ىذا السياؽ تعرؼ اإلستراتيجية عمى أنيا 

المسمحة لدوؿ محاربة لتحقيؽ أىداؼ الحرب، أو أنيا العمـ و الفف الخاصاف بالقيادة العسكرية الذيف 

 " .يتواصؿ بيما مجابيو عدو في معركة في ظروؼ مواتية 

اإلستراتيجية عمى أنيا             "Carl von Clausewitz"و يعرؼ كارؿ فوف كبلوزفيتز      

، و تعتبر اإلستراتيجية جزء مف العممية 1" إلشتبكات كوسيمة لموصوؿ إلى ىدؼ الحرب استخداـ ا"

التفاوضية، و ىي سمسمة مف اإلجراءات تنصب عمى مطالب األطراؼ و اقتراحات الطرؼ اآلخر 

، و يعرؼ محسف الخضيري "2بيدؼ التوصؿ إلى اتفاؽ، و تغيير سموؾ فاعؿ واحد عمى األقؿ

اإلطار العاـ األكبر مف حيث الحجـ و األوسع مف حيث المساحة : " وضية عمى أنيا اإلستراتيجية التفا

و المدى و األشمؿ مف حيث حجـ الموضوع و األطوؿ و األبعد بالنسبة لمزمف و الذي يتـ بناءا عميو 

تناوؿ القضية التفاوضية مف حيث أحد أطرافيا لمواجية الطرؼ أو األطراؼ األخرى بالتفاوض لموصوؿ 

 .  3" لى تحقيؽ مصمحة معينة أو ىدؼ معيف إ

                                                
1
              ششداس انششٔق نهُ ػًبٌ،، انؼاللبث انذونٍت ، انظبهزة و انؼهى ، انذبهىيبسٍت و اإلسخزاحدٍتأثٕ ػبيش ػالء ،  - 

 .184، ص  2004انطجؼخ األٔنٗ، ٔ انزٕصٚغ ، 
2
- John  S ,Odell, Op.Cit. 

3
 يظش، يكزجخ األَجهٕ انًظشٚخ ،  انخفبوض ػهى ححمٍك انًسخحٍم اَطاللب يٍ انًًكٍيذغٍ أدًذ انخضٛش٘ ،  - 

 .190، ص 1988
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يثير عدد مف   Dupont Christopheالحديث عف مفيوـ اإلستراتيجية بحسب كريستوؼ ديبوف      

 : األفكار األساسية التي يقتضي التعامؿ معيا بحذر، و التي مف بينيا 

في ظؿ تصور شامؿ موجو نحو الفكرة المتعمقة بالكيفية التي مف خبلليا مقاربة نشاط أو مشكمة ما  -

 .المستقبؿ

 .مسألة وجود إرادة تسعى لموصوؿ إلى بعض األىداؼ ذات األولوية -

  .قضية انتقاء األفعاؿ اليامة المتجانسة و المتكيفة -

انتقاء أولي لمتحركات األساسية التي يرتجى منيا دفع المفاوضات في اتجاه : " و يعرفيا عمى أنيا      

رى، و ىذا مف خبلؿ التعامؿ معيا كمجموعة و في ظؿ األخذ في االعتبار الظروؼ األىداؼ الكب

 ".المرافقة لتحقيؽ ىذه األىداؼ 

إذف فاإلستراتيجية تقتضي أف يكوف ىناؾ تصور عاـ و شامؿ مسبؽ لممسار الذي ستأخذه      

يمكف تأجيميا وال  المفاوضات و ىي عكس التكتيكات، تتحدد عبرىا األىداؼ التي يجب تحقيقيا، لكف

  .1تتسـ بالصرامة، و عمى ضوء ىذه األىداؼ يتـ تنظيـ الفعؿ

 .تصنيف إستراتيجية التفاوض: انيالمطمب الث

و يمجأ المفاوض . جية المختارة يإف طبيعة العبلقة بيف أطراؼ القضية التفاوضية تحدد اإلسترات     

ر في ييتـ اتخاذ عدة معاي وعموما. تفاوض بشأنياجية التي تعد مناسبة لمقضية الميإلى تبني اإلسترات

جية يجيات التفاوض و التي غالبا ما توجد في معظـ الدراسات التي توصؼ اإلستراتيتصنيؼ إسترات

 :  تي اآلو ىي ك. التفاوضية 

                                                
1
 - Dupont, Christophe, La Négociation : Conduite, Théorie, Application, France : Dalloz, 

1982, P,  .65   
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ستراتيجيات التفاوض عمى أساس الوقت و الطريقة إلى إستراتيتصنيؼ استرات -  جية كيؼ يجية متى؟وا 

 .و أيف ؟

جية دفاعية يإستراتية ىجومية، جيإسترات: جيات التفاوض وفقا لسموؾ المفاوضيف إلى يتصنؼ إسترات  -

 .الخ.... جية نظاـ الحزمةيجية توزيعية و إستراتيإستراتجية تعاونية، يإسترات

جيات منيج المصمحة المشتركة يإسترات: فاوض وفقا لمنيجي التفاوض إلى جيات التيتصنؼ إسترات  -

 .منيج الصراع إستراتيجيات و

 .جيات التفاوض عمى أساس الوقت والطريقة  ومكان يتصنيف استرات -0

ىي االستخداـ األمثؿ لعنصر الوقت، و يفضؿ استخداميا في :    when  جية متى ؟ يإسترات -أ

ؾ يمكف المواقؼ التفاوضية الدينامكية أي أنيا تتميز بإمكانية إدخاؿ عناصر جديدة في الصورة، كذل

جية عمى يوتشمؿ ىذه اإلسترات . استخداميا في تحويؿ موقؼ آخر يتسـ بوجود أبعاد أو عناصر جديدة

 : التكتيكات التالية 

يتـ استخداـ ىذا التكتيؾ عند محاولة المفاوض تجنب اإلجابة : Time Bugingشراء الوقت  -

وؿ الحصوؿ عمى الوقت أكبر لئلجابة المباشرة عمى األسئمة المطروحة عمية، و لكف بدال مف ذلؾ يحا

 .1عمى األسئمة، و ذلؾ لكسب الوقت لمتفكير

 يتضمف ىذا التكتيؾ التغير المفاجئ في األسموب أو طريقة النقاش Surprise  : المفاجأة  -

أو التفاوض ىذا التغير يكوف بصفة عامة مثير و متطرؼ عمى الرغـ مف أف ىذا التغير قد ال يكوف 

 و يمكف استخداـ ىذا التكتيؾ في التفاوض عند تقديـ معمومات جديدة . يع األحواؿمطموب في جم

 . و عادة يعكس ذلؾ  الحصوؿ عمى تنازالت مف الخصـ . أو محاولة استخداـ مدخؿ جديد لمتفاوض

                                                
1
  داس انجبيؼخاإلعكُذسٚخ، ، دٍبث و حكخٍكبث و يهبراث حطبٍمٍتٍإسخزاح:  ، انخفبوضػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ  - 

 .272، ص 2005
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 .1و قد يؤدي تكتيؾ المفاجأة إلى نجاح المفاوضات أو العكس

و ىو  ،..."األمر متروؾ لؾ " شعار ىذا التكتيؾ و :  You must Accept itفرض أمر الواقع   -

لمفاوضيف، و يتمثؿ في قياـ الرغـ مف جاذبيتو لمعديد مف اعمى تكتيؾ ذو درجة عالية مف المخاطر 

ثـ االنتظار لمعرفة ردود أفعالو .أطراؼ التفاوض بمحاولة فرض تصرؼ معيف عمى الطرؼ اآلخرأحد 

 .2تجاه ىذا التصرؼ 

 يتضمف ىذا األسموب تكتيكات كسب الوقت:     Pretending withdrawal: ر االنسحاب الظاى -

 أطراؼ التفاوض عمى إقناع الطرؼ اآلخر حيث يقدـ أحد . لقميؿ مف الخداعتنظيـ الذاتي، و االو 

أو الخصـ بأنو قد انسحب مف المفاوضات في حيف أنو مازاؿ في الواقع يأمؿ في استمرار المفاوضات 

  التنازالتاألمور، و مف الواضح أف اليدؼ النيائي ىو إقناع الخصـ بتقديـ بعض و تممؾ زماـ 

 .3و التي تدعـ مف موقع الطرؼ األوؿ في عممية التفاوض أو إضافة بعض المزايا

قياـ  ىو يعنيو " . مف أنا " شعار ىذا التكتيؾ   :  Bland withdrawalاالنسحاب اليادئ  -

حصؿ بو عمى بعض الميزات، ثـ يحاوؿ إنقاذ ما يمكف إنقاذه، و إعبلف المفاوض بإتباع سموؾ معيف ي

 .لموافقة الطرؼ اآلخر في رأيو

  نحو األماـيمكنؾ التحرؾ " جية يو شعار ىذه اإلسترات:   Reversal الكر و الفر أو التحول -

تو، و يكوف و تعبر عف استعداد المفاوض لتحويؿ موقفو طبقا لظروؼ التفاوض و مبلبسا" أو لمخمؼ 

و الفر و الزيادة و النقصاف، و تقديـ العروض و سحبيا حسب   المفاوض في ىذه الحالة مستعدا لمكر

 .4مقتضيات مصمحتو

                                                
1
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
2
 .43، ص 1990ؼشفخ ، ، ػبنى انً يمذيت فً ػهى انخفبوض االخخًبػً و انسٍبسًدغٍ ٔجّٛ يذًذ ،  - 
3
 . 275، ص غبثك،ان ًشجغ انػجذ انشدًبٌ إدسٚظ صبثذ ،  - 
4
 .274، ص َفغّانًشجغ  - 
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  .التفاوضية النووية اإليرانية ستراتيجيةاإل تسيناريوىا: المبحث الرابع 

  .سيناريو العقوبات االقتصادية: المطمب األول 

تراىف الواليات المتحدة األمريكية عمى خيار العقوبات االقتصادية في كبح طموحات إيراف النووية،      

لراىف بيذه العقوبات و العمؿ عمى تفعيميا مف خبلؿ استصدار قرار جديد مف و قد تكتفي في الوقت ا

و تسعى الواليات المتحدة مف وراء فرض العقوبات االقتصادية إلى استيداؼ النظاـ . األمف مجمس

 .ر موقفو و التجاوب مع المتطمبات األمريكيةياإليراني أو عمى األقؿ تأثير عميو ارتجاعا لتغي

ريكا في المرحمة الراىنة خيار العقوبات االقتصادية، مف أجؿ تفادييا ورطة أخرى في ترجح أم     

 1.الشرؽ األوسط، ال سيما بعد فشؿ اإلستراتيجية األمريكية في العراؽ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
، يجهخ انغٛبعخ انذٔنٛخ "االلزظبد اإلٚشاَٙ ثٍٛ انؼمٕثبد االلزظبدٚخ ٔ ادزًبالد انذشة "يغبٔس٘ شهجٙ ػهٗ،  - 

 2010 – 04 -13رى رظفخ انًٕلغ ٕٚو : انًٕلغ . 2007، أفشٚم 42ذ ، انًجه168انمبْشح، انؼذد 

http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=kada2htm&DiD9173 
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بمدى قدرة ولنا تحميؿ اإلشكالية المرتبطة ا، وعميو حالسياسة الخارجية دراسة يندرج البحث في إطار    

و المعطيات الدولية          و  ب أوراقيا التفاوضية، بما يتوافؽالسياسة الخارجية اإليرانية في ترتي

و الشؤوف الدولية، و أف ما يحصؿ عمى الداخمية اؾ ترابط بيف السياسات باعتبار أف ىن اإلقميمية

 و قد قمنا في سبيؿ ذلؾ . المستوى الداخمي بكوف لو الصدى عمى المستوى الدولي

باختبار جممة مف الفرضيات لئلجابة عمى األسئمة الفرعية، و لقد خمصنا في نياية الدراسة إلى مجموعة 

 : مف النتائج نمخصيا في 

اوضات توظيؼ إيراف لورقة النفط، باعتبارىا بعد مف أبعاد القوة المرتبطة اتضح منذ بداية المف -

بالموارد، لضغط عمى القوى الدولية الكبرى لتقديـ ليا تنازالت في مجاؿ الطاقة النووية أو في منع إحالة 

 .يةو تعرضو لعقوبات قاسيراني عمى مجمس األمف الممؼ النووي اإل

ثر حاسـ في دفع القوى الدولية الكبرى إلى تبني سياسة التصعيد أي لقد كاف لضغط الموبي الصييون -

ضد إيراف، عمى اعتبار أف طموح إيراف ذو بعد إقميمي، ألف امتبلؾ الطاقة النووية ىي مقدمة المتبلؾ 

الخيار النووي، و ىذا مف شأنو أف يؤدي إلى تحقيؽ التوازنات اإلقميمية ما يضر بقوة الكياف الصييوني 

 .قة الشرؽ األوسط، و ىذا ما لـ يرض بوفي منط

التي  أثرت عمى مسار المفاوضات النووية " خاتمي " إف الطبيعة البراغماتية لمرئيس اإليراني السابؽ  -

أضفت إلى إبراـ اتفاقيات مع القوى الدولية الكبرى حيث أقدـ الطرؼ اإليراني عمى التوقيؼ الطوعي 

ذا العمؿ مكاسب متبادلة لمطرفيف، و ىذا ما يؤكد استخداـ إيراف لنشطات تخصيب اليورانيوـ، و حقؽ ى

 .حؿ المشكؿ إستراتيجية
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برغـ مف الضغوطات التي مارستيا القوى الدولية الغربية عمى إيراف مف خبلؿ تكتيؾ التيديد بتوجيو  -

عمى العكس تيا النووية، إال أف ذلؾ لـ يؤثر في السموؾ التفاوضي اإليراني، بؿ شآضربة عسكرية لمن

 .أكثر تشدد أصبحمف ذلؾ 

إف تخوؼ القوى الدولية الغربية ىو مف اإلسبلـ الراديكالي، و ليس مف االنتشار النووي، ألف تصدير  -

إيراف لثورة اإلسبلمية إلى جيرانيا مف شانو أف يؤدي إلى صعود قوى إسبلمية راديكالية في منطقة 

و عسكريا و كذلؾ قيميا، و ىذا ما يفسر لجوء القوى الشرؽ األوسط، حيث يصعب عمى الغرب مواجيت

لقد طالبت القوى . ربط القضايا في المفاوضات مع إيراف إزاء الممؼ النووي إستراتيجيةالغربية إلى تبني 

و ياسة دعـ التنظيمات الغربية مف إيراف في مختمؼ صفقات التي عرضتيا عميو اإلقبلع عف س

، و التي ىي مصنفة في القائمة اإلرىابية بحسب رؤية واشنطف الحركات في منطقة الشرؽ األوسط

 .كحزب اهلل في لبناف و المقاومة الفمسطينية اإلسبلمية المسمحة

و تجارية و حتى إقامة عبلقات اقتصادية  ساىـ ضغط القوى الدولية الكبرى عمى إيراف بدفعيا إلى -

دفع الضغط عمييا، كما أف ذلؾ منحيا ىامش دفاعية مع دوؿ عدـ االنحياز كبديؿ أفضؿ لعبلقاتيا و 

كبير مف المناورة، و مف ثـ القدرة عمى فرض شروطيا في الحوار مع القوى الدولية الكبرى بعد إخفاؽ 

 .ىذه األخيرة في عزؿ إيراف سياسيا و دوليا

القوى قدرة إيراف عمى الدخوؿ كطرؼ أساسي في العديد مف األزمات اإلقميمية و توطيد عبلقاتيا ب -

 .المناىضة لمتواجد الغربي في المنطقة دفع بالدوؿ الغربية إلى فتح الحوار معيا

إستراتيجي لمقوى الشيعية، خاصة في العراؽ جعؿ الدوؿ الغربية تستبعد توجيو  -إف التوزيع الجيو -

 .ضربة عسكرية لممنشآت النووية اإليرانية
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الناجمة عف تورط  ستراتيجيةاستثمارىا لمتحوالت اإل زيادة قوتيا التساومية مف خبلؿ استطاعت إيراف -

 .و الدوليةف األزمات اإلقميمية اإلدارة األمريكية في العديد م

 كسب الوقت حيث تسعى إيراف إستراتيجيةلقد لجأ الطرؼ اإليراني منذ بداية المفاوضات إلى تبني  -

إلى خمؽ جو أوسع مف القبوؿ ألنشطتيا، مؤكدة رغبتيا المستمرة في التعاوف طالما يتـ التغاضي عما 

، لموصوؿ ستراتيجيةترى أنو حقيا المشروع في تخصيب اليورانيوـ و ىي تسعى مف خبلؿ ىذه اإل

 .و تحقيؽ أفضؿ المحصبلت مف العممية التفاوضيةبل عودة، اللنووي إلى نقطة ببرنامجيا ا

جدوى في دفع إيراف إلى تقديـ تنازالت لمدوؿ الغربية مما يتفؽ مع  لـ تكف العقوبات االقتصادية ذات -

ارتجاعي سمبي تمثؿ في  ارتدادفي حيف كاف ليا . منطؽ وقؼ إيراف الكامؿ لنشطات تخصيب اليورانيوـ

 .تصعيد إيراف مف ليجتيا تجاه القوى الدولية الكبرى

تمحور حوؿ حؽ إيراف في امتبلؾ ي مطمب واحدى السياسية داخؿ إيراف عمى ىناؾ اتفاؽ بيف القو  -

سممي، خاصة و أف الممؼ النووي يتسـ بالطابع المؤسسي في صنع القرار، الطابع الالقدرة النووية ذات 

و العممية و البحثية و األكاديمية في تحديد السياسات مختمؼ القوى السياسية و الذي تشارؾ بموجبو 

 .انية تجاه الدوؿ الغربيةاإلير 

اليد المشدودة لدفع القوى الدولية الكبرى إلى تقديـ تنازالت  إستراتيجيةلجأ الطرؼ اإليراني إلى تبني  -

 .في المجاؿ النووي

ربط القضايا، حيث تسعى مف خبلليا ربط ممفيا  إستراتيجيةإف امتبلؾ إيراف موارد القوة جعمتيا تتبنى  -

و ذلؾ مف أجؿ . و غيرىا...ضية إقميمية أخرى كممؼ العراؽ والقضية الفمسطينيةالنووي بممفات تفاو 

. خمط األوراؽ عمى الغرب و تقميص مف ضغطو عمييا و بالتالي تحقيؽ أىدافيا مف العممية التفاوضية

 .و في ىذا االتجاه تصر إيراف عمى الدخوؿ في مفاوضات متعددة المسارات مع الدوؿ الغربية
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لثورة اإلسبلمية اإليرانية إلسرائيؿ، الذي يتسـ بالعداء اإليديولوجي أصبح بموجبو يصنؼ إف عداء ا -

وقد زاد مف حدة ىذا ". محور الشر " النظاـ اإلسبلمي اإليراني في الفكر الغربي ضمف القائمة اإلرىابية 

د، الذي يصر العداء وصوؿ رجؿ محافظ متشدد إلى مقاليد الرئاسة في إيراف وىو الرئيس أحمدي نجا

و عمى ىذا األساس . دائما عمى ضرورة وضع نياية لمكياف الصييوني و تشكيكو في المحرقة الييودية

ألزمة عب مف فرصة التوصؿ إلى حؿ نيائي يزداد ضغط القوى الدولية الكبرى ضد إيراف، مما ص

 .   الممؼ النووي

تو أكثر مع القوى المجاورة بيدؼ خمؽ ساىمت التحوالت اإلقميمية بتوجيو إيراف نحو تمتيف عبلقا -

معدالت جديدة في المنطقة، و استطاعت إيراف مف خبلؿ شبكة عبلقاتيا اإلقميمية مف تحدي الضغط 

و        يا ىامشا كبيرا مف المناورة و مف ثـ القدرة عمى فرض شروطيا حالموجو إلييا، كما أف ذلؾ من

واليات المتحدة األمريكية بعد إخفاؽ ىذه األخيرة في تنفيذ مع الالعممية التفاوضية  مفتعظيـ مكاسبيا 

 .مشروعاتيا في المنطقة

إف فشؿ العقوبات الحالية مف تحقيؽ وقؼ نشاط طيراف النووي أدى إلى عودة طرح الخيار الضربة  -

د محتممة ، قد تؤدي إلى تصعي تالعسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية ، لكف ليذا الخيار انعكاسا

، ٔ أيبو متبادؿ بحيث يفقد الممؼ النووي برمتو سياقو و ينتقؿ إلى ممفات أخرى، و إلى فوضى إقميمية

    "  ادزٕاء ٔ سدع"ْزا انٕضغ عٛكٌٕ ػهٗ اإلداسح األيشٚكٛخ أٌ رُمم جٕٓدْب نهزشكٛض ػهٗ إعزشارٛجٛخ 
بمدى قدرة ولنا تحميؿ اإلشكالية المرتبطة ا، وعميو حالسياسة الخارجية دراسة يندرج البحث في إطار

 و اإلقميمية ولية و المعطيات الد ب أوراقيا التفاوضية، بما يتوافؽالسياسة الخارجية اإليرانية في ترتي

و الشؤوف الدولية، و أف ما يحصؿ عمى المستوى الداخمية اؾ ترابط بيف السياسات باعتبار أف ىن

 و قد قمنا في سبيؿ ذلؾ . الداخمي بكوف لو الصدى عمى المستوى الدولي
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باختبار جممة مف الفرضيات لئلجابة عمى األسئمة الفرعية، و لقد خمصنا في نياية الدراسة إلى مجموعة 

 : مف النتائج نمخصيا في 

اوضات توظيؼ إيراف لورقة النفط، باعتبارىا بعد مف أبعاد القوة المرتبطة اتضح منذ بداية المف -

بالموارد، لضغط عمى القوى الدولية الكبرى لتقديـ ليا تنازالت في مجاؿ الطاقة النووية أو في منع إحالة 

 .يةو تعرضو لعقوبات قاسيراني عمى مجمس األمف الممؼ النووي اإل

ثر حاسـ في دفع القوى الدولية الكبرى إلى تبني سياسة التصعيد أي لقد كاف لضغط الموبي الصييون -

ضد إيراف، عمى اعتبار أف طموح إيراف ذو بعد إقميمي، ألف امتبلؾ الطاقة النووية ىي مقدمة المتبلؾ 

الخيار النووي، و ىذا مف شأنو أف يؤدي إلى تحقيؽ التوازنات اإلقميمية ما يضر بقوة الكياف الصييوني 

 .قة الشرؽ األوسط، و ىذا ما لـ يرض بوفي منط

التي  أثرت عمى مسار المفاوضات النووية " خاتمي " إف الطبيعة البراغماتية لمرئيس اإليراني السابؽ  -

أضفت إلى إبراـ اتفاقيات مع القوى الدولية الكبرى حيث أقدـ الطرؼ اإليراني عمى التوقيؼ الطوعي 

ذا العمؿ مكاسب متبادلة لمطرفيف، و ىذا ما يؤكد استخداـ إيراف لنشطات تخصيب اليورانيوـ، و حقؽ ى

 .حؿ المشكؿ إستراتيجية

برغـ مف الضغوطات التي مارستيا القوى الدولية الغربية عمى إيراف مف خبلؿ تكتيؾ التيديد بتوجيو  -

عمى العكس تيا النووية، إال أف ذلؾ لـ يؤثر في السموؾ التفاوضي اإليراني، بؿ شآضربة عسكرية لمن

 .أكثر تشدد أصبحمف ذلؾ 

إف تخوؼ القوى الدولية الغربية ىو مف اإلسبلـ الراديكالي، و ليس مف االنتشار النووي، ألف تصدير  -

إيراف لثورة اإلسبلمية إلى جيرانيا مف شانو أف يؤدي إلى صعود قوى إسبلمية راديكالية في منطقة 

و عسكريا و كذلؾ قيميا، و ىذا ما يفسر لجوء القوى الشرؽ األوسط، حيث يصعب عمى الغرب مواجيت
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لقد طالبت القوى . ربط القضايا في المفاوضات مع إيراف إزاء الممؼ النووي إستراتيجيةالغربية إلى تبني 

و ياسة دعـ التنظيمات الغربية مف إيراف في مختمؼ صفقات التي عرضتيا عميو اإلقبلع عف س

، و التي ىي مصنفة في القائمة اإلرىابية بحسب رؤية واشنطف الحركات في منطقة الشرؽ األوسط

 .كحزب اهلل في لبناف و المقاومة الفمسطينية اإلسبلمية المسمحة

و تجارية و حتى إقامة عبلقات اقتصادية  ساىـ ضغط القوى الدولية الكبرى عمى إيراف بدفعيا إلى -

دفع الضغط عمييا، كما أف ذلؾ منحيا ىامش دفاعية مع دوؿ عدـ االنحياز كبديؿ أفضؿ لعبلقاتيا و 

كبير مف المناورة، و مف ثـ القدرة عمى فرض شروطيا في الحوار مع القوى الدولية الكبرى بعد إخفاؽ 

 .ىذه األخيرة في عزؿ إيراف سياسيا و دوليا

القوى قدرة إيراف عمى الدخوؿ كطرؼ أساسي في العديد مف األزمات اإلقميمية و توطيد عبلقاتيا ب -

 .المناىضة لمتواجد الغربي في المنطقة دفع بالدوؿ الغربية إلى فتح الحوار معيا

إستراتيجي لمقوى الشيعية، خاصة في العراؽ جعؿ الدوؿ الغربية تستبعد توجيو  -إف التوزيع الجيو -

 .ضربة عسكرية لممنشآت النووية اإليرانية

الناجمة عف تورط  ستراتيجيةاستثمارىا لمتحوالت اإل زيادة قوتيا التساومية مف خبلؿ استطاعت إيراف -

 .و الدوليةف األزمات اإلقميمية اإلدارة األمريكية في العديد م

 كسب الوقت حيث تسعى إيراف إستراتيجيةلقد لجأ الطرؼ اإليراني منذ بداية المفاوضات إلى تبني  -

إلى خمؽ جو أوسع مف القبوؿ ألنشطتيا، مؤكدة رغبتيا المستمرة في التعاوف طالما يتـ التغاضي عما 

، لموصوؿ ستراتيجيةترى أنو حقيا المشروع في تخصيب اليورانيوـ و ىي تسعى مف خبلؿ ىذه اإل

 .و تحقيؽ أفضؿ المحصبلت مف العممية التفاوضيةبل عودة، اللنووي إلى نقطة ببرنامجيا ا
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جدوى في دفع إيراف إلى تقديـ تنازالت لمدوؿ الغربية مما يتفؽ مع  لـ تكف العقوبات االقتصادية ذات -

ارتجاعي سمبي تمثؿ في  ارتدادفي حيف كاف ليا . منطؽ وقؼ إيراف الكامؿ لنشطات تخصيب اليورانيوـ

 .تصعيد إيراف مف ليجتيا تجاه القوى الدولية الكبرى

تمحور حوؿ حؽ إيراف في امتبلؾ ي مطمب واحدى السياسية داخؿ إيراف عمى ىناؾ اتفاؽ بيف القو  -

سممي، خاصة و أف الممؼ النووي يتسـ بالطابع المؤسسي في صنع القرار، الطابع الالقدرة النووية ذات 

و العممية و البحثية و األكاديمية في تحديد السياسات مختمؼ القوى السياسية و الذي تشارؾ بموجبو 

 .انية تجاه الدوؿ الغربيةاإلير 

اليد المشدودة لدفع القوى الدولية الكبرى إلى تقديـ تنازالت  إستراتيجيةلجأ الطرؼ اإليراني إلى تبني  -

 .في المجاؿ النووي

ربط القضايا، حيث تسعى مف خبلليا ربط ممفيا  إستراتيجيةإف امتبلؾ إيراف موارد القوة جعمتيا تتبنى  -

و ذلؾ مف أجؿ . و غيرىا...ضية إقميمية أخرى كممؼ العراؽ والقضية الفمسطينيةالنووي بممفات تفاو 

. خمط األوراؽ عمى الغرب و تقميص مف ضغطو عمييا و بالتالي تحقيؽ أىدافيا مف العممية التفاوضية

 .و في ىذا االتجاه تصر إيراف عمى الدخوؿ في مفاوضات متعددة المسارات مع الدوؿ الغربية

لثورة اإلسبلمية اإليرانية إلسرائيؿ، الذي يتسـ بالعداء اإليديولوجي أصبح بموجبو يصنؼ إف عداء ا -

وقد زاد مف حدة ىذا ". محور الشر " النظاـ اإلسبلمي اإليراني في الفكر الغربي ضمف القائمة اإلرىابية 

د، الذي يصر العداء وصوؿ رجؿ محافظ متشدد إلى مقاليد الرئاسة في إيراف وىو الرئيس أحمدي نجا

و عمى ىذا األساس . دائما عمى ضرورة وضع نياية لمكياف الصييوني و تشكيكو في المحرقة الييودية

ألزمة عب مف فرصة التوصؿ إلى حؿ نيائي يزداد ضغط القوى الدولية الكبرى ضد إيراف، مما ص

 .   الممؼ النووي
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تو أكثر مع القوى المجاورة بيدؼ خمؽ ساىمت التحوالت اإلقميمية بتوجيو إيراف نحو تمتيف عبلقا -

معدالت جديدة في المنطقة، و استطاعت إيراف مف خبلؿ شبكة عبلقاتيا اإلقميمية مف تحدي الضغط 

        يا ىامشا كبيرا مف المناورة و مف ثـ القدرة عمى فرض شروطيا حالموجو إلييا، كما أف ذلؾ من

واليات المتحدة األمريكية بعد إخفاؽ ىذه األخيرة في تنفيذ مع الالعممية التفاوضية  مفو تعظيـ مكاسبيا 

 .مشروعاتيا في المنطقة

إف فشؿ العقوبات الحالية مف تحقيؽ وقؼ نشاط طيراف النووي أدى إلى عودة طرح الخيار الضربة  -

د محتممة ، قد تؤدي إلى تصعي تالعسكرية ضد المنشآت النووية اإليرانية ، لكف ليذا الخيار انعكاسا

، ٔ أيبو متبادؿ بحيث يفقد الممؼ النووي برمتو سياقو و ينتقؿ إلى ممفات أخرى، و إلى فوضى إقميمية

"  ادزٕاء ٔ سدع"ْزا انٕضغ عٛكٌٕ ػهٗ اإلداسح األيشٚكٛخ أٌ رُمم جٕٓدْب نهزشكٛض ػهٗ إعزشارٛجٛخ 

 .نهزؼبٚش يغ إٚشاٌ َٕٔٚخ
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 .2010، صيؼ 27العدد ، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية ،المجمة العربية لمعموـ السياسية

مجمة السياسة ، العربية–نحو تفعيؿ العبلقات اإليرانية : لة خاتمي العربيةمبارؾ، جو ، مبارؾ  ،أحمد -3

، جانفي 159، العدد 40المجمدالقاىرة، مركز األىراـ لمدراسات السياسية و اإلستراتيجية،  ،الدولية

2005. 

دراسات مركز الزيتونة لمترجمة  خيار إسرائيؿ العسكري ،... ، الممؼ النووي اإليرانيجيورا ،إيبلند -4

 . 2010يناير / كانوف الثاني ،54 عدد، مجمة واشنطف كوارترلي الفصمية واالستشارات،

مركز  بيروت ، مجمة المستقبؿ العربيبيمز، األوروبيوف يكافحوف االنتشار النووي، . كي. أليسوف ج -5

 .2006جواف  328العدد  ،الدراسات الوحدة العربية
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مركز الجزيرة  قطر، الدوحة، ،لمعقوبات المحتممة عمى إيرانالحسابات المعقدة  عمي،  ،بكير -6

 .2010لمدراسات، ماي 

              الدوافع السياسية ت المتحدة األمريكية ومحور الشر سميـ، إيراف والواليا ،أحمد ،البرصاف -7

 سياسية القاىرة، مركز األىراـ لمدراسات ال، مجمة السياسة الدوليةو اإلستراتجية األمريكية ، 

  .2002، أفريؿ 148العدد ، 37المجمد و اإلستراتيجية، 

 ظريات متعددة ، ترجمة عادؿ زقاغ ستيفف، نظريات العبلقات الدولية، عالـ واحد و ن ،وولت -8

 .2005، 1، عدد 1قراءات عالمية، مجمد 

                مركز دراسات  بيروت،محمد، التحوالت الجيوبوليتكية لجغرافيا األمنية اإليرانية،  ،الحيدري -9

 .2006، 121، العدد ، مجمة الشؤوف األوسطو البحوث و الوثائؽ

يوسؼ، روسيا البوتينية بيف األتوقراطية الداخمية واألولويات الجيبولتيكية  ،طبلؿ ،أيمف ،يوسؼ -10

، ديسمبر 358، بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية ، العدد مجمة المستقبؿ العربيالخارجية، 

2008. 

، مجمة السياسة الدولية، سيناريوىات العمؿ العسكري ضد المنشآت النووية اإليرانية ، جماؿمظموـ -11

 .2005، جانفي 40، المجمد 159العدد القاىرة، مركز األىراـ لمدراسات السياسية و اإلستراتيجية، 

مجمة السياسة تحميؿ لصناعة القرار : ية سير ، السياسة الخارجية اإليران ،يوسؼ ،عبد اهلل ،محمد -12
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 .2003جواف  4المجمد  35
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المركز  مجمة سمسة قضايا،مف يحكـ إيراف ؟ التعقيدات الداخمية لصنع القرار في طيراف،  --- -22

 .2007الدولي لمدراسات المستقبمية واإلستراتجية، جانفي

 الدولية السياسة ،  مجمةاإليرانية مصر، القاىرة الصواريخ لبرنامج المستقبمي ، التطور حساـ ،سويمـ -23

 .2004 أفريؿ ، 39 المجمد   ،156  العدد اـ لمدراسات السياسية و اإلستراتيجية،القاىرة، مركز األىر  ،

القاىرة ،  مجمة السياسة الدوليةتسوية أـ ىدنة ؟، ... بشير، المسألة النووية اإليرانية  ،عبد الفتاح -24
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 .2006،جواف  02،  العدد مجمة الدراسات اإلستراتجيةلمبحوث و الدراسات اإلنسانية، 

 22، العددمجمة الراصد اإلسبلميةالسعيد، إيراف و حركة جادة باتجاه أفريقيا،  ،محمد ،عبد المؤمف -26

 . ىػ1426غرة ربيع اآلخر 

 بيروت، مركز الدراسات الوحدة العربية ،مجمة المستقبؿ العربيطبلؿ، إيراف إلى أيف ؟  ،العتريسي -27

 .2009، أوت 366العدد 
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، لبناف، بيروت، مركز الدراسات المستقبؿ العربيمحمود، سريع، األمف القومي اإليراني ، ، القمـ  -30

 .2002، ماي 279ة العربية، العدد الوحد

،أبوظبي، مركز  نشرة أخبار الساعةقراءة في الموقؼ اإليراني مف عقوبات مجمس األمف،  -31

 .2010جواف  13، 4364اإلمارات لمدراسات و البحوث إلستراتجية، العدد 
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شح نهجذٕس             يشكض انجظٛ انجضائش، ٔ انًٕلف األيشٚكٙ ،...انُٕٔ٘ اإلٚشاَٙ  حسيف، ،الرشدي -32

 2006، جٕاٌ 2، انؼذديجهخ دساعبد إعزشارٛجٛخ ،ٔ انذساعبد اإلَغبَٛخ
نسانية اإلنساف  ،رحيـ -33 عنابة جذر معادلة الفرد والمجتمع،" محياوي، مرجعية الحرية الدينية وا 

 .2009، جواف  24، العدد مجمة التواصؿ الجزائر،

 مجمة العموـ االجتماعية واإلنسانيةة في المفاوضات الدولية، عبد اهلل، دور عامؿ الثق ،راقدي -34

   .2008ديسمبر  19مؤسسة سرار لمطباعة الصناعية، العددالجزائر، باتنة، 

،  عهغهخ رشجًبد انضٚزَٕخانزأصٛشاد ٔ انزذاػٛبد، : ثٕل، انؼًم انؼغكش٘ ضذ إٚشاٌ سٔجشص،  -35

 2010، أٔد 58انؼذد 
 مجمة السياسة الدوليةآفاؽ جديدة، : أيمف، السياسة اإليرانية في أفريقيا  ،السيد ،أيمف ،شبانة -36

 .2005، أفريؿ 160العدد  القاىرة، مركز األىراـ لمدراسات السياسية و اإلستراتيجية،

العربية  اإلمارات ،مجمة أفاؽ المستقبؿرابحة ؟ ... ناثاف ، دبموماسية أوباما تجاه إيراف  ،غونزاليز-37

/ ، مارس 4السنة األولى، العدد  مركز اإلمارات لمدراسات و البحوث اإلستراتجية أبو ظبي، المتحدة،

 .2010أفريؿ 

 محاضرات الندوات و  -4

 "تصادية لسياسة إيراف اإلقميمية األبعاد االق : "محاضرة قدمت في الندة بعنواف حماد مدحت،  - 0

 2008جانفي  17، برنامج الدراسات اإليرانية األربعاء المركز الدولي لمدراسات المستقبمية و اإلستراتجية

. 

األبعاد االقتصادية لسياسة إيراف : "  محاضرة قدمت في الندة بعنوافالشافعي نبيؿ مدحت حماد،  -2

 17، المركز الدولي لمدراسات المستقبمية واإلستراتجية، برنامج الدراسات اإليرانية ، األربعاء " اإلقميمية 

 .2008جانفي 
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 :القرارات الدولية -3

 .2007مارس  24منظمة األمـ المتحدة،  ( 0117)  0737قرار مجمس األمن رقم  -0

 :التقارير -5

الوكالة الدولية فينا   Gov. 2007.  58لتقرير المدير العاـ رقـ  \الوكالة الدولية لمطاقة الذرية،  -1

 .2007نوفمبر  15لمطاقة الذرية، 

الوكالة الدولية  فينا    Gov. 2008. 15مطاقة الذرية، التقرير المدير العاـ رقـ الوكالة الدولية ل -2

 .2008ماي  26لمطاقة الذرية، 

 Gov. 2005. 87الوكالة الدولية لمطاقة الذرية،  لتقرير المدير العاـ رقـ  -3

 .2005نوفمبر   21فينا ، الوكالة الدولية لمطاقة الذرية،

الوكالة الدولية فينا    Gov. 2005. 67ة الذرية،  لتقرير المدير العاـ رقـ الوكالة الدولية لمطاق -4

 .2005سبتمبر   06لمطاقة الذرية ،

حوؿ الشرؽ األوسط،  18مجموعة األزمات الدولية، التعامؿ مع برنامج إيراف النووي، التقرير رقـ  -5

  .2003أكتوبر  27مجموعة األزمات الدولية، : بروكسؿ 

حوؿ الشرؽ  51األزمات الدولية، إيراف ىؿ ثمة مخرج مف المأزؽ النووي، التقرير رقـ مجموعة  -6

  .2006مجموعة األزمات الدولية، ماي : األوسط، بروكسؿ 

 سمسمة التقارير المعمقة الثانية الجميؿ، الموقؼ الخميجي مف العقوبات عمى إيراف،  المرىوف عبد -7

  .2010مركز الجزيرة لمدراسات ، ماي 

 2        28األوسط رقـ  تقرير الشرؽ اإليراني، –األمريكي  االنخراطمجموعة األزمات الدولية ،  - 8

  .2009جواف 
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 :المعاجم - 6

انطجؼخ  ، انًكزجخ انجضائشٚخ،يؼجى يفبْٛى انؼهٕو انغٛبعٛخ ٔ انؼاللبد انذٔنٛخػبيش، يظجبح، 

 .2005،األٔنٗ
 : المقاالت في االنترنت -7

عجزًجش  1كبو، انزذذ٘ اإلٚشاَٙ، رشجًخ طبدق أثٕ انغؼٕد، يشكض انمذط نهذساعبد انغٛبعٛخ،  افشاٚى -1

 :، انًٕلغ 2010

http://alqudscenter.org/arabic/pages.php?local_type=128&local_details=2&id1=85

3&menu_id=10&cat_id=10 

  مجمة مختارات إيرانية و مبلحظات،قضايا : سعيد، الممؼ النووي اإليراني ،حمدأ ،أبو عامود -2

 .2003أكتوبر 39،  العدد 4المجمد القاىرة، مركز الدراسات السياسية و اإلستراتيجية،

  HTM.C2RN471/1//2001/Ahram/DE/eg.org.ahram.http://acpss : الموقع

انًٕلغ    2009أكزٕثش  10، 230، انؼذد ، رمشٚش ٔاشُطٍبد انششق األٔعظ رؼضص َفٕر إٚشاٌأصي - 3 

 :2http://www.taqrir.org/showarticle.cfm?id=1394&pagenum= 
: الموقع . ، الجزء الثاني، مكتبة الكتب العربية ىل تصبح إيران دولة نوويةحسيف،  ،بكير -4 

www.kotobarabia.com. 

المكتب الكتب  ؟، الكتاب األوؿ ىل ستصبح إيران دولة نووية تخشاىا الدول المجاورة ----- -5

  www.Kotabarabia.comالعربية الكترونية ،

 ،97، انؼذد انًهك خبنذ انؼغكشٚخيجهخ كهٛخ ْٛئخ انزذشٚش،انًششٔع اإلٚشاَٙ اإللهًٛٙ انُٕٔ٘،  -6

 :  انًٕلغ.  2009جٕاٌ  1 

http://www.kkmaq.gov.sa/detail.asp?InNewsItemID=319120&InPageNo=- 
. ىند، الممؼ النووي اإليراني و تفاعبلت األزمة ، مركز الشرؽ العربي  ،طمموس -7

   -www.asharqalarabi.org.uk/mushrakat/b-mushacat-549.htm الموقع
 .:باسـ ، أسئمة التغير مف اإليديولوجية إلى الدولة، الموقع  ،الطوسي -8

http://acpss.ahram.org.eg/DE/Ahram/2001/1/1/C2RN47.HTM
http://www.kotobarabia.com/
http://www.kotab/
http://www.asharqalarabi.org.uk/mushrakat/b-mushacat-549.htm
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2005in depth/ iran-file//http://www.Aljazeera.net 
 ، استعراضالنووي االنتشار عدـ معاىدة ضاستعرا عممية ،المتحدة لؤلمـ التابعة السبلح نزع لجنة -9

   .200 5ماي نيويورؾ ، ، النووي االنتشار عدـ معاىدة

 . http://www.un.org/arabic/events/npt2005/background.htm: الموقع 

 مجمة الشؤوف العربيةالداخمية و تأثيراتيا عمى خيارات واشنطف  مصطفى، أوضاع إيراف ،المباد -10

: الموقع .  2010، ربيع 141جامعة الدوؿ العربية، العدد 

http://www.arabaffairs.org/PDFFiles/mosafa%20ellabbad.pdf 
 األىراـ اإلستراتيجي ممؼ  ،اإليرانية النووية األزمة في الروسي ،الدور إبراىيـ ،أحمد  ،محمود -11

  .2003، 13، المجمد 145 العدد القاىرة،  مركز األىراـ لمدراسات السياسية و اإلستراتيجية،

 //:www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/FILE22.HTMhttp :الموقع 

 القاىرة، ،إيرانيةمجمة مختارات السياسة اإليرانية و الممؼ النووي في عيد أحمد نجاد،  ----- -12

 .  2005أوت ،61العدد 6مجمد ،لدراسات السياسية و اإلستراتيجيةا

 http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/C2RN111.HTMالموقع 

   .واشنطف، دروس في عمـ التفاوض –معيد اإلماـ  الشيرازي  الدولي لمدراسات  -13

 http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01)/209.htm: الموقع 

 الدفاع الوطني، القدرات النووية اإليرانية والمخاوؼ اإلسرائيمية واألمريكية مجمة كماؿ ،مساع  -14

 2002 ؿأفري ،02العدد

 1987http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=10098: الموقع 

مجمة  !إلى أيف ؟... السياسة األمريكية تجاه إيراف : شريؼ، في ظؿ إدارة أوباما ،شعباف ،مبروؾ -15

  .2009جويمية 10، المجمد لدراسات السياسية و اإلستراتيجيةا ىرة، مركزالقا ،إيرانيةمختارات 

http://www.un.org/arabic/events/npt2005/background.htm
http://www.arabaffairs.org/PDFFiles/mosafa%20ellabbad.pdf
http://www.ahram.org.eg/acpss/ahram/2001/1/1/FILE22.HTM
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=10098
http://www.lebarmy.gov.lb/article.asp?ln=ar&id=10098
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 .http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/CIRN99.HTM: الموقع 

مجمة الشؤوف األمريكي  في الصراع عمى الشرؽ األوسط ،  –كيالي ، التجاذب اإليراني  ،ماجد – 16

 .2007، صيؼ 130، جامعة الدوؿ العربية، العدد  العربية

 http://www.arabaffairs.org/PDFFiles/maged%20kayli.pdf: الموقع 

ت االحتماال: البرنامج النووي اإليراني" إسرائيؿ"مركز الزيتونة لمدراسات و االستشارات، ضرب  -17

 . 2009يونيو / حزيراف -( 13)رقـ  تقدير استراتيجي، والتداعيات 

 http://www.alzaytouna.net/arabic/?c=1064&a=93229: الموقع 

مجمة مختارات  رؤية داخمية، : ناجي، أزمات السياسة الخارجية اإليرانية ،عباس ،حمد ،ناجي -18

 :الموقع . 2006، أفريؿ 69العدد ستراتيجية، القاىرة، مركز الدراسات السياسية و اإل، إيرانية
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